
060840509107  Aa     MB / W

Originator: YC Approval: Conf R

hac A Mole      Rules  (NO)

OD: 00.00 File Name: 40509i107.indd

Ta en 

klubbe, 

og mos i 

vei!
Innhold:  
Elektronisk Mos en
moldvarp og 4 plastklubber.

4+
ALDER

1–4
SPILLERE SPILL

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

ADVARSEL:
1.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er merket, og vær nøye med å sette 

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

batterier.
3.  Fjern utladede eller fl ate batterier.
4.  Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.
5.  Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.
6.   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.

7.   OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne typen batterier med andre typer batterier. Ta 
alltid batteriene ut av produktet før opplading. Lad kun opp batteriene under oppsyn av 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.

Mos en Moldvarp er et registrert varemerke som tilhører Bob’s Space Racers, Inc.
© 2008 Hasbro. Med enerett. 
Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. 

www.hasbro.no

Made in 
China

06
08

40
50

91
07

 A
a

40509i107.indd   1-240509i107.indd   1-2 6/6/08   08:55:406/6/08   08:55:40



060840509107  Aa     MB / W

Originator: YC Approval: Conf R

hac A Mole      Rules  (NO)

OD: 00.00 File Name: 40509i107.indd

Grip klubben, gjør deg klar til et raskt og 
morsomt spill, og slå et slag for seieren! 

BATTERIER
Be en voksen om å sette inn / ta ut 3 x LR6 alkaliske batterier. Se baksiden.

VOLUM 
Trykk for å 
justere lydnivået.

PÅ/AV-BRYTER
Skyv for å slå spillet på eller 
av og velge et spill.

MOS MOLDVARPEN!
Når du skal mose moldvarpen, moser du hatten dens fort med klubben. Hvis du hører et: 

Boing! Godt jobbet! Du får 10 poeng for å treffe moldvarpen i tide.

Buzz! Synd! Du mister 10 poeng for å treffe feil moldvarp eller treffe riktig moldvarp for sent.   

SPILLE ALENE
1.  Mos hvilken som helst muldvarp for å 

starte spillet.
2.  Når hatten til en moldvarp lyser, 

moser du den raskt!
3.  Når du har fått summelyden 10 

ganger, er spillet over. Moldvarpene 
sier hvor mange poeng du har.

4.  Prøv å forbedre poengsummen neste 
gang du spiller.

5. Du kan få maksimalt 1000 poeng.

ENKELT SPILL
Velg din moldvarp
Mos den nærmeste moldvarpen etter tur. 
Hvis det er bare to av dere som spiller, 
kan du mose to moldvarper. 

Husk lyden din!
Før spillet begynner, lyser hver spillers 
moldvarp og spiller sin spesielle lyd. 
Husk lyden til moldvarpen din. Den 
skal du lytte etter under spillet.

Du hører også en bonuslyd som blir 
spilt tilfeldig under spillet. Alle må 
huske denne lyden. 

Mos i vei!
Mos din moldvarp raskt når:

• Hatten til din moldvarp lyser og den spiller sin spesielle lyd
• Du hører bonuslyden (den første spilleren som moser sin moldvarp, får 10 bonuspoeng)

Den første spilleren som får 100 poeng, vinner! 

VANSKELIG SPILL
Dette spillet ligner det enkle spillet, men moldvarpene lyser ikke. De lager bare lyden sin. 
Når du ikke har noe lyssignal å se etter, må du huske lyden til din moldvarp og bonuslyden. 
Hør godt etter så du vet når du skal mose din moldvarp.
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