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 600
       GIFTIG GASS

Denne gassen er virkelig ille. 
Fjern den fra Bill, det var det han ville.

SUR UDSTØDNING
Nøj, hvor her lugter – den gas er sur. 
Få den ud, så Bumle kan få sin lur.
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 300       GIFTIG GASSOnde krefter samlet gassen.Ta den bort fra denne plassen.SUR UDSTØDNINGEn ond plan førte til denne gas.Få den væk – ellers gør det nas.

SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON
Bill er klar for en tur på veien, men mye utstyr er skadet av 
traktorvelting! Finn pinsetten, og begynn å reparere alle de syke 
feilene hans. Men vær forsiktig så du ikke berører sidene eller 
rygger, slik Bill pleier å gjøre. Så ... bare kjør på – du må trikse for 
å fikse Bill!

MÅL 
Tjene mest penger ved å gjennomføre vellykkede “operasjoner” på Bill.

INNHOLD
Spillebrett med “pasienten” Bill og pinsett • 22 spillekort
• 11 morsomme kroppsdeler • Lekepenger • Oppbevaringsskuff 

FØRSTE GANG DU SPILLER
• Sett inn batteriene (se Informasjon om batterier).
•  Ta de morsomme kroppsdelene forsiktig ut av plastrammen. Hvis du vil, kan du 

bruke en neglefil eller sandpapir til å fjerne plastrestene fra spillbrikkene. Du kan 
kaste plastrammen etter at du har tatt ut spillbrikkene.

•  Ta ut pinsetten ved å trykke lett på den og skyve  
den ut.

•  Fest oppbevaringsskuffen: Snu spillebrettet opp-ned, 
og skyv inn oppbevaringsskuffen som vist. Pass på at 
skuffen glir lett inn og ut.  Snu så spillebrettet med 
den riktige siden opp igjen. Se illustrasjonen.  

KLARGJØRING AV SPILLET 
Skill legekort fra spesialistkort. Bland spesialistkortene, 
og del dem ut med forsiden opp, slik at hver spiller får samme antall. 
Legg ekstra kort ved siden av spillet. Bland legekortene, og legg dem med 
billedsiden ned i nærheten av brettet. Velg en “banksjef” som skal betale spillerne 
for vellykkede “operasjoner”. Legg alle de morsomme kroppsdelene flatt ned i de 
matchende hullene.

SPILLETS GANG 
Den yngste spilleren begynner. Så går spillet videre mot venstre.

NÅR DET ER DIN TUR
1.  Trekk det øverste legekortet, og les det høyt. Kortet forteller deg hvilken del du 

skal ta bort, og hvor mye du tjener på det.
2.  Ta pinsetten, og prøv å fjerne denne morsomme kroppsdelen, men vær forsiktig. 

Hvis du berører metallsidene i hullet, tenner Bill frontlysene, og han bråker verre 
enn en veltet traktor!

 •  SUKSESS! Hvis du fjerner delen uten å utløse lys og lyd, får du betalingen fra 
banksjefen. Legg delen foran deg, og legg til side legekortet utenfor spillet.  
Nå er turen din over.

 •  BEKLAGER! Hvis du utløste lyd og lys før du fikk fullført “operasjonen”, er 
turen din over. Legg delen flatt tilbake i hullet, og la legekortet bli liggende 
foran deg. Nå får spesialisten et forsøk.

SPESIALISTEN

Nå ser alle spillerne på spesialistkortene  
sine. Spilleren med spesialistkortet for  
denne “operasjonen” prøver nå å fjerne  
delen for dobbel betaling!

Merk: Hvis spesialistkortet ikke er med i spillet, 
legges legekortet med forsiden ned i bunnen av 
bunken. Spilleren til venstre for legen fortsetter.

 •  Hvis spesialisten lykkes, får hun eller han 
betalingen. Legg bort begge kortene for  
denne “operasjonen” utenfor spillet.  
Spilleren til venstre for legen fortsetter.

 •  Hvis spesialisten ikke lykkes, 
legges legekortet med forsiden ned  
i bunnen av bunken. Spesialisten beholder 
spesialistkortet. Spilleren til venstre for legen fortsetter.

VINNEREN
Spillet er over når alle de 11 morsomme kroppsdelene er fjernet. 
Spilleren med mest kontanter vinner!

OPPBEVARE SPILLET
Oppbevar alle de morsomme kroppsdelene i skuffen. Fest pinsetten ved å  
trykke den ned og skyve den under kanten. Oppbevar de andre spilldelene  
under spillebrettet.
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      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 flate 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. BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.
8.  Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes unna små barn. Om de svelges, må lege 

oppsøkes umiddelbart. 

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

KREVER BATTERIER
Vi anbefaler alkaliske batterier. Du trenger en 
stjerneskrutrekker (ikke inkludert) for å sette inn batterier.

  x4
1,5 V AAA- eller LR03
IKKE INKLUDERT
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VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER 
Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. Batterier bør  
settes inn av en voksen person.

SETTE INN BATTERIER
Løsne skruen ved batterirommet på undersiden 
av spillet, og ta bort lokket. Sett inn 4 AAA-
batterier (vi anbefaler alkaliske batterier),  
og pass på at symbolene + og – passer med 
merkene i plasten. Sett på plass lokket igjen,  
og stram skruen.

1+
SPILLERE

ALDER

6+

SPILL MED TØYSETE 
FERDIGHETER

27117i107.indd   1 14/03/2011   22:42


