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1. Oyun bittikten sonra, klozetin içindeki suyu boşalt. Tuvaletin içinde
hiç su kalmaması için arka arkaya sifonu çek. Suyun fışkırması durunca
sifonu çekmeyi bırak. Bunun için sifonu pek çok kez çekmen gerekebilir.

2+
OYUNCU

2. Tamamen kuruması için tuvaleti baş aşağı çevir. Kuruduktan sonra
dik konumda sakla.

PİLLERİ TAKMAK İÇİN

Pilleri yerleştirmek için bir yıldız tornavida (kutuya dahil değildir) kullanın.

x2 1.5V AA LR6
ALKALIN PILLERLE ÇALIŞIR

DEMO PİLLER KUTUNUN İÇİNDEDİR

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI

DİKKAT:

1. Ürünü kullanmadan önce açıklamaları dikkatle okuyun. Her zaman
önerilen pilleri, + ve – kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek
takın.
2. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (karbon-çinko)
pillerle alkalin pilleri birlikte kullanmayın.
3. Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
4. Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartmayı unutmayın.
5. Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın.
6. Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit yapabilir. Gerekirse
oyuncağı yeniden ayarlayın (kapatıp tekrar açarak veya pillerini çıkartıp
tekrar takarak).
7. ŞARJ EDİLEBİLEN PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle birlikte kullanmayın.
Şarj etmeden önce pilleri mutlaka ürünün içinden çıkartın. Şarj işlemi
mutlaka bir yetişkinin kontrolünde yapılmalıdır. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ
ETMEYİN.
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Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

DİKKAT:

YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN: Sadece temiz
musluk suyu kullanın. Kullanımdan sonra her
yerini kurulayın. Kullanım ve bakım talimatları
için oyun kılavuzunu okuyun.

BİR YETİŞKİN TARAFINDAN
KURULMASI GEREKİR
İÇİNDEKİLER
Oyun Ünitesi Tabanı • Klozet Tabanı
Döndürülebilen Tuvalet Kâğıdı Rulolu
Rezervuar • Kapaklı Klozet

Sifonu çek ama tuvaleti taşırma! Üzerine su
fışkırmayan oyuncu oyunu kazanır!

NOT: Oyunu oynamadan önce sadece musluk
suyu kullanarak tüm yüzeyleri tamamen
temizle.
1. Klozet kapağının şekilde gösterildiği gibi açık
durumda olması gerekir.
2. Klozetin içini çizgiye kadar temiz
musluk suyu ile doldur.

1.

Klozet tabanındaki çıkıntıları
oyun ünitesi tabanındaki deliklere
dikkatlice geçirin.

2.

3. Tuvaleti oyuna
hazırlamak için kola en fazla 30 kez ya da su fışkırmaya
başlayana kadar bastır. Sifonda bir direnç hissedebilirsin
ama bu normal bir durum. Her seferinde sifon
sesini duyana kadar kola sıkı bir şekilde bastır
ve sifonu çekmeye devam et!
NOT: Oyunun daha iyi oynanması için ünite düz bir
yüzeyin üzerinde olmalıdır.

Klozeti, şekilde gösterildiği
gibi klozet tabanına takın. Tüm
parçalar birleşene kadar yavaşça
aşağı itin.

Evdeki tuvaleti en son kullanan oyuncu oyuna
ilk başlar. Sonra sıra solundaki oyuncuya geçer.

SIRA SANA GELİNCE:

1. Klozet tarafı sana bakacak şekilde tuvaleti

3.

önüne koy.

2. Tuvalet kâğıdı rulosunu döndür.
3. Rulonun üzerinde gelen sayı kadar kola

bastırarak sifonu çek. Her seferinde sifon
sesini duyman gerekir.

4. Sifonu çektiğinde su fışkırmaz sadece sifon
sesi duyarsan tehlike geçti demektir. Şimdi
sıra diğer oyuncuda... Üzerine su fışkırırsa
oyundan çıkarsın.

Rezervuarı, şekilde gösterildiği
gibi klozete takın. Tüm parçalar
birleşene kadar yavaşça aşağı itin.

İlk defa oynarken, pilleri
değiştirin (arka sayfadaki pil
bilgisine bakın).

KAZANAN!
Oyunda bir kişi kalana kadar sırayla tuvalet kâğıdı rulosunu döndürüp sifonu çekin.
Üzerine su fışkırmayan oyuncu oyunu kazanır!

