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ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ 
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
χρειάζεστε σταυροκατσάβιδο 
(δεν περιλαμβάνεται).

1.  Aκολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. 
Xρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες μπαταρίες 
και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει σωστά, 
σύμφωνα με τις ενδείξεις + και – των πόλων. 

2.  Mην αναμειγνύετε παλιές με καινούργιες 
μπαταρίες, ή στάνταρ (άνθρακα-ψευδαργύρου) με 
αλκαλικές μπαταρίες. 

3.  Bγάζετε πάντα τις άδειες ή “πεσμένες” μπαταρίες 
από το προϊόν. 

4.  Aφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, αν δεν 
πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για αρκετό 
χρονικό διάστημα. 

5.  Oι πόλοι παροχής δεν πρέπει να 
βραχυκυκλώνονται. 

6.  Kατά την περίπτωση που το προϊόν προκαλέσει ή 
επηρεαστεί από τοπική ηλεκτρική παρεμβολή, 
συνίσταται η απομάκρυνσή του από τις υπόλοιπες 
ηλεκτρικές συσκευές. Eπανεκκινήστε (κλείστε και 
ξανανοίξτε ή αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις 
μπαταρίες) αν χρειαστεί. 

7.  EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠATAPIEΣ: μην τις 
αναμειγνύετε ποτέ με άλλους τύπους μπαταριών. 
Oι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να 
αφαιρούνται από το προϊόν πριν την 
επαναφόρτισή τους. Eπαναφορτίστε τις μπαταρίες 
κάτω από την επίβλεψη ενήλικα. MHN 
EΠANAΦOPTIZETE AΛΛOYΣ TYΠOYΣ MΠATAPIΩN.

Το προϊόν αυτό και οι μπαταρίες του πρέπει να 
απορριφθούν ξεχωριστά στο τοπικό σας 
κέντρο ανακύκλωσης. Μην τα πετάτε στον 
οικιακό σας κάδο απορριμμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Kρατήστε τις παρακάτω πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
H αντικατάσταση των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. 

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
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ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταμπλό παιχνιδιού με τον «ασθενή» Σαμ και λαβίδα • 11 αστεία άρρωστα μέλη 

ΣΤΟΧΟΣ
Συγκεντρώστε τα περισσότερα άρρωστα μέλη «εγχειρίζοντας» με επιτυχία τον 
Σαμ.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΕ
1.  Τοποθετήστε τις μπαταρίες (δείτε την ενότητα Πληροφορίες σχετικά με τις 

μπαταρίες παρακάτω).
2.  Βγάλτε προσεκτικά τα άρρωστα μέλη από το πλαστικό πλαίσιο. Αν χρειαστεί, 

χρησιμοποιήστε μια λίμα ή γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε το προεξέχων 
πλαστικό από τα μέρη του παιχνιδιού. Πετάξτε το πλαίσιο μετά την αφαίρεση 
των κομματιών του παιχνιδιού.

3.  Αφαιρέστε τη λαβίδα πιέζοντας απαλά προς τα κάτω και σέρνοντάς την προς 
τα έξω.

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε κάθε «άρρωστο» μέλος μέσα στην εσοχή που ταιριάζει στο σώμα 
του Σαμ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
Αφήστε τον μικρότερο «γιατρό» να παίξει πρώτος. Η σειρά στο παιχνίδι 
συνεχίζεται προς τα αριστερά.

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ
Πάρε τη λαβίδα και δοκίμασε να αφαιρέσεις το άρρωστο μέλος χωρίς να αγγίξεις 
τα μεταλλικά τοιχώματα μιας θέσης. Εάν η λαβίδα αγγίξει τα μεταλλικά 
τοιχώματα, θα ακούσεις το κουδούνισμα και στη μύτη του Σαμ θα ανάψει το 
φως!
Εάν αφαιρέσεις το άρρωστο μέλος χωρίς να ακουστεί το κουδούνισμα, κράτησε 
το μπροστά σου και δώσε τη λαβίδα στον επόμενο παίκτη από αριστερά σου. 
Εάν ενεργοποιηθεί το κουδούνισμα ενώ «εγχειρίζεις», άφησε το άρρωστο μέλος 
στη θέση του και δώσε τη λαβίδα στον επόμενο παίκτη από αριστερά σου. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλα τα 11 άρρωστα μέλη έχουν αφαιρεθεί. 
Ο «γιατρός» με τα περισσότερα μέλη κερδίζει!

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά μέρη. 

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 
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