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Vri Knips Klapp 

1

2 3

SLÅ PÅ!

Innhold: 2 TWISTER Rave Ringz.

Sett en ring på hver hånd, og vri, knips og klapp som vist.
 – Vri, knips, vri, knips, vri, knips, klapp
 – Vri, knips, vri, knips, vri, knips, klapp
 – Vri, vri, vri, knips, knips, knips
 – Vri, knips, vri, knips, vri, knips, klapp

MERK: Skal ikke brukes 
i fullstendig mørke.

FÅ FREM FARGEN! 

Hvis du er barn, spør
foreldre før du går inn på
nettet. Du er ansvarlig for 
eventuelle avgifter (for 
eksempel avgifter for 
Internett-tilgang, mobilbruk 
osv.) som kan påløpe når du 
går inn på PlayTwister.com.

PLAYTWISTER.COM

Klappespill 1: Triple Twist

Spill alene eller 
sammen med 
andre! Start med 
alle ringene på rød. 
Avslutt med alle 
ringene på grønn, 
så mestrer du Triple 
Twist Clap-spillet!

Lær mer enn  
20 klappespill på 

Trykk på toppen for å slå på. 
Ringene slår seg av når de er i ro – bare 
slå dem på igjen.

ALDER

1-2
SPILLERE8

STICKZSKIP-ITHOOPZ

Selges separat.

MER TWISTER SOM FRISTER?
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BYTTE BATTERIER
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KREVER  
ALKALISKE 
BATTERIER
DEMOBATTERIER 
INKLUDERT

x6
LR 44 eller A76

      ADVARSEL:
1.  Som alle små batterier må disse batteriene holdes unna små barn. Om de svelges, må lege 

oppsøkes umiddelbart. 
2.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare angitte batterier, og vær nøye med å sette dem 

riktig inn med + mot + og – mot –.
3.  Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier (karbon-sink) med 

alkaliske batterier. 
4. Fjern utladede eller flate batterier. 
5. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund. 
6. Ikke kortslutt batteriterminalene. 
7.  Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, skal det holdes 

unna andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn 
batteriene igjen) om nødvendig. 

8.  OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne typen batterier med andre typer batterier. Ta 
alltid batteriene ut av en produktet før opplading. Lad kun opp batteriene under oppsyn av 
en voksen. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.  

 Dette produktet og batteriene til dette må du levere inn  
separat på et mottak for resirkulering. De skal ikke kastes  
sammen med vanlig husholdningsavfall.

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Batterier bør settes inn av en voksen person. Vennligst 
oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.  

Erstatt demobatterier med alkaliske batterier. 
Stjerneskrutrekker (ikke inkludert) er nødvendig 
for å sette inn batterier.
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