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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 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.

MÅLET MED SPILLET  
•  Pingvinen kaster brikker på bordet.  

•   Vinn flest bildebrikker ved å finne brikker som matcher 
de røde eller grønne oppdragene.  

•  Ha øynene med deg, og bruk vettet! 

INNHOLD
1 snurrende pingvin, 1 isfjelltopp, 
1 isfjellbunn, 16 dobbeltsidige 
oppdragsbrikker og 64 dobbeltsidige 
bildebrikker.

Insert the 3 batteries as shown.

AA LR06

Tips om brikketornado 

•  Hver gang han snurrer, kaster pingvinen ut opptil 
12 brikker. Han er en uberegnelig type, så du 
trenger ikke bekymre deg hvis han ikke kaster alle, 
og hvis det er etternølere igjen når spillet er over. 

•  Hvis dere har brukt opp alle bildebrikkene før 
pingvinen er ferdig med pausen sin, klemmer du bare 
på nebbet hans for å dytte ham i gang igjen. 

•  Selv om pingvinen er ferdig med å kaste, er ikke 
spillet over før han lager en fjertelyd (eller dere er 
tomme for bildebrikker).

•  Pingvinen sovner så snart han er ferdig med å 
kaste. Bare klem nebbet hans for å vekke ham. 
Bland bildebrikkene, og legg på et nytt sett med  
48 brikker. 

Lagspill 
Del dere gjerne i lag for å hjelpe yngre spillere.

OPPBEVARING  
Brett sammen veiledningen forsiktig, og skyv den under 
brikkebrettene i isfjellet. Legg så havparten av brikkene 
på hvert brett.  

Sett isfjellet og pingvinen sammen igjen, og la ham være 
ute så han kan holde øye med ting. 

Husk:  
Slå alltid pingvinen av!

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

020989857107  Aa

Produkten och dess batterier skall kasseras separat 
på närmaste återvinningsstation. Kassera dem inte 
tillsammans med hushållsavfallet.
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BRIKKENE
Bildebrikker
Disse kule dobbeltsidige brikkene er 
fulle av bilder. Når du har utført et 
oppdrag, beholder du bildebrikken 
du fant løsningen på.

Oppdragsbrikker
Hver oppdragsbrikke har to oppdrag: 
ett grønt og ett rødt. I hvilken farge 
blinker lyset på hodet til pingvinen? 
Du skal finne et oppdrag med denne 
fargen.

Pass på! Når fargen endres, endres 
oppdraget også. Pingvinen advarer  
deg om at han skal endre farge ved å si “Wat, wat!”

SPILLET  
Det er ingen som har tur i denne delen av spillet,  
så alle kan snu oppdragsbrikker.  

1.  Legg 48 bildebrikker på kastebrettet (ta 16 brikker 
fra den komplette bunken, og legg dem til side). 
Legg på brikkene ved å trykke ned brettet og slippe 
kortene inn på toppen.  

2.  Bland oppdragsbrikkene, og legg dem på isfjellet.   

3.  Er alle klare? Klem på nebbet til pingvinen. Han sier 
“Uh-oh”, og så begynner den ville brikkekastingen! 
Når han snurrer, slenger han brikker på bordet – det 
er en skikkelig brikketornado! Se på brikkene, men 
ikke ta dem opp. 

4.  Når pingvinen stopper, snur du den øverste 
oppdragsbrikken. Se på det blinkende lyset på hodet 
til pingvinen, og les oppdraget som matcher fargen. 

  Lyset på pingvinen blinker rødt,  
så se etter det røde oppdraget.  

  Pingvinen sier “Wat, wat!” hver  
gang lyset skifter.  

5.   Hvis du ser et bilde som matcher et 
oppdrag som har samme farge som 
lyset, roper du Pictureka!, peker på 
bildet og sier hva du så.

  Hvis de andre spillerne er uenige, fortsetter dere å 
spille. Husk å sjekke hvilken farge lyset blinker med. 
Hvis lyset skifter før du roper Pictureka! – beklager, 
du er for treg! 

  Hvis ingen er uenige, tar du bildebrikken og legger 
den foran deg. Pass på at du tar vare på brikkene du 
har vunnet og holder dem fra brikkene i spillet.  

  Nå ser du etter andre bilder som matcher dette 
oppdraget!

6.  Når lyset skifter, leser du oppdraget med denne 
fargen og begynner å lete etter bilder igjen.  

7.  Når du har brukt begge oppdragene på den ene siden 
av brikken, snur du den og bruker den andre siden. Ta 
en ny oppdragsbrikke når du har brukt begge sider. 

8.  Når pingvinen begynner å kaste igjen, slutter dere å 
spille og tar en pause mens han slenger ut noen nye 
bildebrikker.  

9.  Så snart han stopper, snur du en ny oppdragsbrikke 
og leser oppdraget som matcher fargen 
på lyset som blinker på pingvinen.  

  Tips: Hvis alle står fast, legger dere bort 
den problematiske oppdragsbrikken og 
snur en ny.

Avslutte spillet  
10.  Fortsett å spille til pingvinen lager en fjertelyd (eller 

dere ikke har flere bildebrikker). Spilleren med flest 
bildebrikker vinner spillet.

Oppdragsmoserspill
Målet med spillet 
Å vinne flest oppdragsbrikker ved å lete på 
bildebrikkene du har vunnet. 

Når du er blitt kastespillekspert, kan du legge til dette 
ekstra oppdragsspillet til slutt.

1.  Når spillet er over, setter du pingvinen til side og 
fjerner alle bildebrikker ingen har gjort krav på.  

2.  Tell bildebrikkene du har vunnet, og spre dine egne 
bildebrikker ut foran deg.   

  Merk: Hvis en spiller har mindre enn 2 bildebrikker, 
tar alle spillere 2 ekstra bildebrikker hver fra dem du 
ryddet bort.  

3.  Bland oppdragsbrikkene, legg dem i en haug midt 
mellom dere, og bli enige om hvilken oppdragsfarge 
dere skal spille med.  

4.  Spilleren med flest bildebrikker snur den øverste 
brikken og leser oppdraget med denne fargen.  

5.  Så fort du kan, leter du på dine egne brikker etter 
et bilde som matcher dette oppdraget. Så snart du 
finner et, roper du Pictureka!, peker på det og er klar 
til å forklare hvorfor det matcher.  

6.  Hvis alle er enige, beholder du oppdragsbrikken du 
fant bildet på.  

 Regler for oppdragsmosing 

	 •			Hvis	du	ropte,	men	de	andre	var	uenige,	fortsetter	
du å lete.  

	 •			Hvis	du	ropte,	men	ikke	var	i	nærheten	av	å	ha	
et bilde, er du en sleip juksemaker. Du taper en 
bildebrikke.  

      Merk: Hvis du bare har 1 bildebrikke igjen, kan du 
beholde den! 

7.  Spilleren til venstre for den som leste sist, leser det 
neste oppdraget med den fargen dere er blitt enige om. 

8.  Fortsett å spille til dere er tomme for 
oppdragsbrikker. 

  Merk: Hvis alle står fast på et oppdrag, 
snur dere brikken.  

  Avslutte spillet 
9.  Spilleren med flest oppdragsbrikker 

vinner spillet.

PINGVINEN – Gjør deg klar til å spille!

Sett toppen av 
isfjellet oppå 
bunnen.

Sett pingvinen 
oppå tappen på 
isfjellet.

Brikker

På/av

I        OSe etter grønne 
oppdrag når lyset 
er grønt, og røde 
oppdrag når  
lyset er rødt.

Når du er klar til 
å spille, klemmer 
du nebbet mitt. Jeg 
sier “Uh-oh!”, og 
så kaster jeg noen 
brikker.

Brikkebrett

Oppdragsbrikker

Legg 48 bildebrikker  
inn på baksiden (legg  
bort 16 bildebrikker).

Tapp

Veiledning

VIKTIG:  
Hvis brikkene blir seige, fete 
eller skadet, kan pingvinen få 
problemer med å kaste dem. 
Tørk av dem med en klut hvis de 
blir skitne, og unngå å bøye eller 
brette dem.

Advarsel:   
DU MÅ ALDRI 

OVERBELASTE DENNE 
PINGVINEN! 

Ta ut veiledningen og brikkene fra isfjellet før  
du setter sammen spillet.

Les 
veiledningen 

før du slår 
pingvinen på!
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