
1 2 3
strømknapp

D

D

O

D

O

O

D

E

L K

L K E

E

L

L

N O ? D K

P

M

O

K

E 10

S 18

031125633107  Aa   Boggle Flash      Rules  (NO)

KOM I GANG
Slå på brikkene: Legg brikkene etter hverandre slik at sidene 
berører hverandre, og trykk deretter på strømknappen på 
hver brikke. 

Velge språk
Disse brikkene inneholder to språk, ett for Norge og ett for 
Danmark. Når du skal velge språket du ønsker, slår du brikkene på 
(legg brikkene etter hverandre slik at sidene berører hverandre, 
og trykk deretter på strømknappen på hver brikke).
Feltene skal se slik ut:

Når du skal velge den norske versjonen, trykker du på 
strømknappen på N eller O. Når du skal velge den danske 
versjonen, trykker du på strømknappen på D eller K.
Når språket er valgt, går spillet til 1-2-3-menyen, der du kan velge 
spill 1, 2 eller 3 ved å trykke på strømknappen under det 
spillnummeret du har valgt.
Merknad: Hvis du vil endre språk, trykker du på 
tilbakestillingsknappen på hver brikke og følger trinnene ovenfor. 
Du må også velge språk når du har byttet batterier.
Når 1-2-3-menyen vises, kan du velge spill 1, 2 eller 3 ved å trykke 
på strømknappen under det spillnummeret du har valgt. 

1-2-3-MENYEN

Når du vil slå av brikkene, kan du når som helst legge dem etter 
hverandre og holde inne strømknappen på én av brikkene. 
(Du kan også slå av de enkelte brikkene.)
Slår seg av automatisk: Hvis det går ca. 3 minutter uten at 
brikkene er aktive, slår de seg av automatisk.

SPILL 1: BOGGLE FLASH
For én spiller 
Mål: Finn så mange ord du kan på 3, 4 og 5 bokstaver før tiden 
løper ut. 
Hver brikke viser én bokstav, og så begynner nedtellingen! Sett 
brikkene sammen fort for å danne ord. Pass på at sidene berører 
hverandre. Se eksempel 1. Hver gang du danner et riktig ord, 
blinker brikkene, og du hører et pip. Hvis du danner et ord du 
allerede har fått poeng for, piper brikkene, men de blinker ikke. 
Bonustid: For hvert ord på 5 bokstaver du danner, blir det lagt til 
5 sekunder på klokken.
Du hører varselpip 5 sekunder før tiden er ute, deretter viser 
brikkene  og spillet avsluttes.

Eksempel 1 
Her er bare noen av ordene du kan danne med bokstavene 
nedenfor. Legg merke til at du kan danne et helt nytt ord ved å 
sette på en endelse.

Poeng:  Du får 1 poeng for hvert ord du danner. Poengene (POE) 
for spillet vises, og deretter vises maksimalt antall (MKS) poeng du 
kan oppnå (høyeste mulige antall poeng med disse bokstavene). 
Se eksempel 2. Hvis du vil spille spill 1 igjen, trykker du på hvilken 
som helst knapp på disse brikkene. Eller du kan vente på 
1-2-3-menyen og trykke på en knapp for å spille et annet spill. 

Eksempel 2 
I dette eksempelet dannet spilleren 10 ord og fi kk 10 poeng.

Maksimalt antall poeng er 18, så spilleren kunne ha funnet 8 ord til!

Tips om å danne ord

*  Flytt brikkene rundt for å fi nne 
bokstavkombinasjoner som er ordentlige ord.

*   Prøv å danne uvanlige bokstavkombinasjoner for å se 
om du får poeng. Du kan bli overrasket over noen 
kombinasjoner som danner godkjente ord! 

*  Hver form av ordet gir deg 1 poeng, så husk å bruke 
forstavelser, fl ertallsendelser og lignede for å få fl est 
mulig poeng. 

Innhold:
5 SmartLink-bokstavbrikker, 

oppbevaringsboks

ELEKTRONISK

1+
SPILLERE

ALDER

8+
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SPILL 2:  BOGGLE FLASH MED FEM 
BOKSTAVER

For én spiller 
Mål: Få så mange poeng du kan ved å fi nne et ord på 5 bokstaver 
for hver bokstavblanding. 
Hver brikke viser én bokstav, og så begynner nedtellingen! 
Fort deg, og dann ett ord med 5 bokstaver, der du benytter disse 
bokstavene. Hvis du lykkes, viser brikkene 5 nye bokstaver. Fortsett å 
spille til du opplever at tiden løper ut før du greier å danne et ord 
på 5 bokstaver. Spillet avsluttes, og brikkene viser et ord på 5 
bokstaver, som du kunne ha dannet med disse bokstavene. 
Poeng: Hvert ord på 5 bokstaver du danner, gir 1 poeng. Når tiden 
er ute, vises poengene (POE) dine. Deretter vises 1-2-3-menyen, og 
du kan velge et spill fra menyen.

SPILL 3: BOGGLE FLASH PASS
For én spiller eller fl ere 
Mål: Spillerne danner ord på 5 bokstaver etter tur med bokstavene 
på brikkene. Spillerne går ut etter hvert som de opplever at tiden 
løper ut før de greier å danne et ord. Den siste spilleren som er 
igjen, vinner. 
Hver brikke viser én bokstav. Den første spilleren har kort tid på seg 
til å danne et ord på 5 bokstaver med disse bokstavene. 
•  Hvis spilleren lykkes, viser brikkene “N-E-S-T”, spillere gir brikken 

til spilleren på venstre side, og hun eller han trykker på en knapp 
for å få 5 nye bokstaver og danne et ord på 5 bokstaver i en fart. 

•  Hvis spilleren ikke lykkes, viser brikkene “U-T-E”, deretter ordet 
spilleren bommet på og deretter “N-E-S-T”. Denne spilleren er 
ute av spillet og sender brikkene mot venstre.

Etter hvert som spillet fortsetter, reduseres tiden for hver tur. 
Spillerne går ut én etter én, og den siste spilleren som er igjen, 
vinner! Deretter vises 1-2-3-menyen (veksler med “N-E-S-T”), 
og du kan velge et spill fra menyen. 

UTFORDRENDE SPILL MED 4 BRIKKER 
Er du ute etter en ekstra utfordring? Prøv spill 1, 2, eller 3 med bare 
4 brikker. Legg ut 4 av brikkene for å starte. Spillet avviker fra spill 
med 5 bokstaver på denne måten: 
Spill 1: Spilles på den samme måten, men du må danne ord på 2, 3 
og 4 bokstaver. Du har mindre tid, men får en bonus på 5 sekunder 
for hvert ord på 4 bokstaver du danner. 
Spill 2 og 3: Spilles på den samme måten, men du må danne ord 
på 4 bokstaver, og du har mindre tid. 

OPPBEVARE SPILLET
Det er enkelt: Bare brett sammen spillereglene, og legg dem i 
bunnen av den praktiske oppbevaringsboksen av plast. Så legger du 
ned brikkene ved siden av hverandre og lukker lokket. Nå kan du ta 
spillet med deg og spille hvor du vil!

Slik bytter du batterier i hver 
brikke: 

Løsne skruen til batterirommet bak på 
brikken, og ta av dekselet. Sett 
batteriene inn i batterirommet med 
“+”-siden opp. Sett på plass dekselet 
igjen, stram skruen, og trykk på RESET.

INFORMASJON OM BATTERIER

 ADVARSEL:
1.  Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes unna 

små barn. Om de svelges, må lege oppsøkes umiddelbart.

2.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er 
merket, 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 fl ate batterier.

5. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.

6. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

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.  BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. 
LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

Batterier må du levere inn separat på et mottak for 
resirkulering. De skal ikke kastes sammen med 
vanlig husholdningsavfall.

RESET
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BATTERIER INKLUDERT
Byttes med 5 x 3,0 V CR2032-litiumbatterier. Du trenger 
en stjerneskrutrekker (ikke inkludert) for å bytte batterier. 
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