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Innhold
• Spillebrett med “pasienten” Hullete Sam, stav og skuff 
• 12 plastbasiller • 12 basillkort

Mål
Å ha flest poeng ved slutten av spillet.

Første gang dere spiller
1. Trykk basillkortene ut av rammen, og kast avfallet.
2. Sett inn batteriene (se Informasjon om batterier). 

Klargjøring 
1.  Plasser tre basiller i hvert 

av de fire sporene som vist.
2.  Bland basillkortene, og legg 

kortene med forsiden ned i en bunke. Kortene viser hvilken basill du må 
fjerne (venstre/høyre arm eller ben). På hvert kort står det poeng 
(2, 3 eller 4) avhengig av hvor vanskelig veien til pasientenes mage er.
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SKAL MONTERES AV 
EN VOKSEN PERSON

Spill med tøysete ferdigheter

2-4 
spillere6+

ALDER

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

1,5 V AA LR6
IKKE INKLUDERT
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Vi spiller! 
1.  Den yngste spilleren starter (eller spilleren som var forkjølet sist). Spillet 

fortsetter så med klokken (mot venstre).
2. Snu det øverste kortet i bunken for å finne ut hvilken basill du må flytte.
3. Bruk staven til å flytte basillen til magen til pasienten – men vær forsiktig 

så du ikke berører sidene, for da lyser nesen hans, og han summer.
  • Hvis du berører siden hans, er turen din over. La basillen bli liggende 

der den er, og legg basillkortet med forsiden opp ved siden av 
bunken. Den neste spilleren fortsetter der du stoppet.

  • Hvis du flytter basillen til magen under din tur uten å berøre sidene, 
beholder du basillkortet. Da er turen din over.

4. Fortsett til alle basillkortene er vunnet.

Vinne 
Legg sammen basillpoengene på kortene du har vunnet. Spilleren med flest 
poeng vinner spillet! Hvis du vil spille igjen, trekker du bare ut skuffen under 
spillebrettet og tar ut basillene.

BYTTE BATTERIER
Løsne skruen ved batterirommet på undersiden av spillet, 
og ta bort lokket. Sett inn 2 AA-batterier 
(vi anbefaler alkaliske), og pass på at symbolene 
+ og – stemmer med merkene i plasten. 
Sett på lokket, og stram skruen.

 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. 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.

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