s

4+

2-4

Innehåll
Looping Louie i sitt flygplan, basenhet, 4 vipparmar, 4 vippenheter,
1 flygplansarm (på en kon i mitten), 12 marker och 2 ark med klistermärken.

Spelets mål
Att vara den sista spelaren som har några kycklingmarker kvar.

Batterier
Sätt i 2 st. 1,5 V LR6-batterier, som det visas
på Bild 1.
VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA
Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna ska
alltid bytas ut av en vuxen person.
Produkten måste kasseras separat på din lokala återvinningscentral.
Släng inte produkten tillsammans med hushållssoporna.

VARNING:
1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd
enbart de batterier som anges och se till att
du sätter i dem på riktigt sätt så att polerna
+ och - stämmer överens.
2. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller
standardbatterier med alkaliska batterier.
3. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från
produkten.
4. Avlägsna batterierna från produkten om du
under en längre tid inte ska leka med den.
5. Kortslut inte batteripolerna.
6. Om produkten orsakar eller påverkas av
elektriska störningar ska den avlägsnas
från annan elektrisk utrustning. Starta om
(stäng av och slå på igen eller ta ur och sätt i
batterierna) om det behövs.
7. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA
BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG ATT
ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS
BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR
ÅTERUPPLADDNING.

15692i179.indd 1
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Montering (Be en vuxen om hjälp)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Klistra fast flygplansmärkena från båda arken på Louies flygplan som det
visas på Bild 2.
Sätt nu försiktigt fast den blå inpassningen på Louies flygplan på änden
av flygplansarmen.
Klistra fast de 4 stora ladugårdsmärkena på den större ytan på varje
vipparm och de mindre ladugårdsmärkena på den mindre ytan,
enligt Bild 3.
Ställ basenheten på en plan yta och sätt fast de 4 vipparmarna enligt Bild
4. (Stick in en plastknopp i hålet på vipparmen och tryck armen nedåt tills
den hamnar i rätt läge).
Klistra fast Louie-klistermärkena på de 4 vippenheterna och fäst
enheterna på rätt ställe enligt Bild 5.
Klistra fast konmärkena på mittenkonen och de runda märkena på vikten
längst in på flygplansarmen, enligt Bild 5.
Ställ mittenkonen på skaftet på basenheten.
Till sist klistrar du fast ett matchande par kycklingmärken på varje marker.

Klistermärken för
flygplansarm (x 2)
Louie-klistermärken
(x 4)

Klistermärken
för kon (x 2)
Kycklingmarker

Kycklingklistermärken

(2 för varje kyckling)
Klistermärken
för stjärtpartiet
(2 av varje)

Bild 5
Flygplansarm
Klistermärken
för ögon
(x 2)

Stora
ladugårdsklistermärken
(x 4)
Inpassning

Klistermärken
för däck (x 2)

Varje spelare väljer en vipparm och placerar 3 kycklingmarker i hållaren på
vipparmen. Lägg de marker som blir över åt sidan.

Välj vipparmsinställning
Välj den lätta eller svåra inställningen för varje vipparm enligt Bild 6.

Klistermärke
för nosparti
Klistermärken
för vinge (x 2)

Spela spelet

Lätt inställning

Bild 2

Bild 3

Knopp
Små
ladugårdsklistermärken
(x 4)

Skaft

Sätt fast

Svår inställning

Bild 6

Ställ in Looping Louie!
Placera Louies flygplan så att flygplansarmen står rakt upp ovanför enheten och
sätt på den. Flygplanet sänker sig sakta ner när flygplansarmen börjar snurra.

Bild 4
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k

Skydda dina kycklingar

4+

2-4

Varje gång Louies flygplan närmar sig dina kycklingmarker ska du trycka ner vipparmen närmast dig och snärta bort honom. Han vrider och vränger sig, flyger i
cirklar och gör loopingar. Försök att styra honom mot de andra spelarnas marker
när du snärtar iväg honom.

Förlora en kyckling
Se upp – om Louie nuddar någon av dina kycklingmarker när han kommer förbi
knuffar han ut den ur hållaren och ner i rännan under. Då har du förlorat den
kycklingen.

Indhold
TIPS! Ta tag i den undre delen av din vipparmsenhet med andra handen så att
du inte knuffar ner dina egna marker i rännan när du använder vipparmen (se Bild
7).

Looping Louie i sin flyvemaskine, grundenhed, 4 vippearme,
4 vippeenheder, 1 flyvemaskinearm (på midterkeglen), 12 mærker og 2 ark
med klistermærker.

Du måste släppa vipparmen mellan dragen. Det är mot reglerna att hålla den
nedtryckt hela tiden.

Det gælder om

Om du har förlorat alla dina marker kan du inte längre vinna spelet, men du kan

At være den sidste spiller med hønsemærker tilbage.

Batterier
Sæt 2 x 1,5 V LR6-batterier i som vist
i Figur 1.
VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Gem venligst denne information som fremtidig reference.
Batterierne bør udskiftes af en voksen.
Dette produkt skal smides særskilt væk på den lokale affalds- og
genbrugsstation. Må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

Bild 7

ADVARSEL:

Vem vinner?
Louie fortsätter att göra loopingar tills bara en spelare har några marker kvar.
Den spelaren har vunnit!

15692i179.indd 4-5
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1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun
batterier af den specificerede type, og sørg
for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller
standard- med alkalinebatterier.
3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra
produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal
anvendes i en længere periode.
5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det
forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller
påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved
at slukke og tænde igen eller ved at fjerne
batterierne og sætte dem i igen).
7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE
BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

Figur 1
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Instructions (Scandi)

Gør spillet klar (Bed en voksen hjælpe dig)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Sæt flyvemaskineklistermærkerne fra begge ark på Louies flyvemaskine
som vist i Figur 2.
Sæt derefter forsigtigt det blå beslag på Louies flyvemaskineenhed
sammen med endestykket af flyvemaskinearmen og klik på plads.
Sæt de 4 store klistermærker med de store lader på de store overflader på
hver af vippearmene, og sæt så klistermærkerne med de mindre lader på
de små overflader, som vist i Figur 3.
Placer grundenheden på en plan overflade, og klik de 4 vippearme på plads,
som vist i Figur 4. (Indfør et plastiklåsegreb i hullet på vippearmen, og skub
derefter armen ned, indtil den klikker på plads).
Sæt Louie-klistermærkerne på de 4 vippeenheder, og klik enhederne på
plads, som vist i Figur 5.
Sæt kegleklistermærkerne på midterkeglen og de runder klistermærker på
vægten for enden af flyvemaskinearmen, som vist i Figur 5.
Sæt midterkeglen ned på skaftet på grundenheden.
Endelig skal du sætte ens hønseklistermærker på hvert mærke.

Klistermærker til
flyvemaskinen (x 2)
Klistermærker med
Louie (x 4)

Klistermærker
til keglen (x 2)
Hønsemærker

Klistermærker til
hønsene

(2 af hver høne)

Figur 5

Klistermærker
til halen
(2 af hver)

Flyvemaskinearm
Klistermærker
til øjne
(x 2)

Klistermærker
med stor lade (x 4)

Sådan spiller I spillet
Hver spiller skal vælge en vippe. Læg eventuelle ekstra mærker væk.

Vælg vippeindstilling
Beslag

Indstil hver vippe til nem eller svær, som vist i Figur 6.

Klistermærke til
flyvemaskinens næsen

Klistermærker
til vinger (x 2)

Klistermærker
til dæk (x 2)

Figur 2

Nem

Figur 3
Svær

Låsegreb

Figur 6
Små
Klistermærker
med lille lade (x 4)

Skaft

Klik på plads

Gør Louie klar til loop!
Placer Louies flyvemaskine, så flyvemaskinearmen står lige op i vejret over
grundenheden, og tænd. Flyvemaskinen vil falde langsomt ned, når flyvemaskine begynder at dreje rundt.

Figur 4
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Beskyt dine høns
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Når Louies flyvemaskine kommer tæt på dine hønsemærker, skal du trykke på
enden af vippen nærmest dig for at slå ham væk. Han drejer, vender og flyver i
cirkler og udfører et loop. Prøv at sigte, så han flyver over til de andre spilleres
mærker, når du slår til ham.

Når du mister en høne
Pas på – hvis Louie rører ved et af dine hønsemærker, når han flyver forbi, slår
han den ud af holderen og ned i slisken nedenunder. Du har nu mistet den høne.
TIP! Hold på din vippeenhed med din anden hånd, så du ikke slår dine egne
mærker ned i slisken, når du bruger vippen (se Figur 7).
Du skal slippe din vippe mellem turene. Det er mod reglerne at holde den nede
hele tiden.
Hvis du mister alle dine mærker, kan du ikke længere vinde spillet, men du kan
stadig bliver ved med at slå Louie over til de andre spilleres mærker.

Innhold
Looping Louie i flyet sitt, baseenhet, 4 styrearmer, 4 styreenheter, 1 flyarm
(på sentrekjegle), 12 brikker og 2 ark med klistremerker.

Målet med spillet
Å bli den siste spilleren som har igjen noen hønebrikker.

Batterier
Sett inn 2 x 1,5 V LR6-batterier som
vist i Figur 1.
VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.
Batterier bør settes inn av en voksen person.
Dette produktet må du levere inn separat på et mottak
for resirkulering. Det skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.

Figur 7

Sådan vinder du

ADVARSEL:

Louie bliver ved med at flyve rundt, indtil der kun er en spiller, der har flere
mærker tilbage. Denne spiller har vundet!

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.
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Montering (Be en voksen om hjelp)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Fest flymerkene fra begge arkene på Louies fly som vist i Figur 2.
Sett så den blå koblingen som er på Louies fly, på enden av flyarmen, og
klikk den på plass.
Fest de store låvemerkene på den store flaten på hver av styrerarmene og
de små merkene på de små flatene som vist i Figur 3.
Sett baseenheten på et flatt underlag, og klikk de 4 styrearmene på plass
som vist i Figur 4. (Sett en plastknott inn i hullet på styrearmen, og skyv
armen ned til den klikker på plass.)
Fest Louie-merkene på de 4 styreenhetene, og klikk så enhetene på plass
som vist i Figur 5.
Fest kjeglemerkene på senterkjeglen og de runde merkene på vekten på
enden av flyarmen som vist i Figur 5.
Fest senterkjeglen på akselen på baseenheten.
Fest til slutt et matchende par med hønemerker på hver brikke.

Flyarmmerker
(x 2)
Louie-merker
(x 4)

Kjeglemerker
(x 2)
Hønebrikker

Hønemerker

(2 av hver høne)

Halemerker
(2 av hvert)

Figur 5

Flyarm
Øyemerker
(x 2)

Store låvemerker
(x 4)
Kobling

Spille
Hver spiller velger en styreenhet og plasserer 3 hønemerker i holderen på
styrearmen. Legg bort eventuelle brikker som er til overs.

Velg styreinnstilling
Sett hver styreenhet i enkel eller vanskelig stilling som vist i Figur 6.

Nesemerke

Vingmerker
(x 2)

Dekkmerker
(x 2)

Figur 2

Figur 3

Enkel stilling

Knott
Små låvemerker
(x 4)

Vanskelig stilling

Figur 6

Send Louie i loop!
Aksel

Skyv på
plass

Plasser Louies fly slik at flyarmen står rett opp i luften over enheten, og skru på.
Flyet synker sakte når flyarmen begynner å snurre.

Figur 4
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Beskytt hønene dine
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2-4

Når Louies fly kommer i nærheten av hønebrikkene, trykker du på enden av styreenheten nærmest deg for å vippe ham unna. Han vrir på seg, snur, flyr i sirkler
og looper. Prøv å sende ham mot de andre spillernes høner når du vipper.

Miste en høne
Pass på! Hvis Louie berører en av hønebrikkene dine når han flyr forbi, vipper
han den ut av holderen og ned i rennen nedenfor. Da har du mistet den hønen.
TIPS! Hold i foten på styreenheten med den andre hånden din, så du ikke slår
dine egne høner ned i rennen, når du bruker styreenheten (se Figur 7).
Du må slippe styreenheten den mellom turene. Det er mot reglene å holde den
nede hele tiden.

Sisältö
Looping Louie lentokoneessaan, jalusta, 4 vartta, 4 mailaa, 1 lentokoneen
varsi (keskitornissa), 12 pelinappulaa ja 2 tarra-arkkia.

Pelin tarkoitus
Hvis du mister alle brikkene dine, kan du ikke lenger vinne spillet, men du kan
fortsatt vippe Louie og sende ham mot andre spilleres brikker.

Olla viimeinen pelaaja, jolla on kanapelinappuloita jäljellä.

Paristot
Aseta 2 x 1,5 V LR6-kokoista paristoa
paikoilleen kuvassa 1 esitetyllä tavalla.
TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!
Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Aikuisen tulee vaihtaa laitteen paristot.
Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalien talousjätteiden
mukana, vaan se on toimitettava ongelmajätteiden
keräilypisteeseen hävitettäväksi.

Figur 7

Vinne
Louie fortsetter å loope til bare én av spillerne har noen brikke igjen. Denne
spilleren er vinneren!
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PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Noudata aina annettuja ohjeita. Käytä vain mainitunlaisia
paristoja ja aseta paristot paristokoteloon niin, että niiden navat
(+ ja -) ovat oikeinpäin.
2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki)
paristoja ja alkaliparistoja keskenään.
3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.
4. Poista paristot tuotteesta, jos tuote on käyttämättömänä
pitkän aikaa.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
6. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriötä tai muut laitteet aiheuttavat siihen
sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas muista sähkölaitteista. Käynnistä
lelu tarvittaessa uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot
ja aseta ne takaisin paikalleen).
7. LADATTAVAT PARISTOT: Älä sekoita näitä paristoja muuntyyppisten
paristojen kanssa. Poista aina paristot tuotteesta ennen niiden
lataamista. Paristo on ladattava aikuisen valvonnassa. ÄLÄ YRITÄ
LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN LADATTAVIA PARISTOJA.
8. Tässä lelussa käytettävät paristot, kuten muutkin pienet esineet,
on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielaisee pariston,
ota viipymättä yhteyttä lääkäriin

Kuva 1
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Kokoaminen (pyydä aikuiselta apua)
1. Kiinnitä lentokonetarrat molemmilta tarra-arkeilta Louien lentokoneeseen
kuvassa 2 esitetyllä tavalla.
2. Kiinnitä nyt Louien lentokoneen kiinnike varovasti lentokonevarren päähän.
3. Kiinnitä neljä suurta latotarraa kunkin varren laajemmalle pinnalle ja pienet
latotarrat pienemmälle pinnalle kuvassa 3 esitetyllä tavalla.
4. Aseta jalusta tasaiselle alustalle ja kiinnitä neljä vartta paikoilleen kuvassa 4
esitetyllä tavalla. Kiinnitä muovinen nuppi varren aukkoon ja paina vartta
alas, kunnes se kiinnittyy paikoilleen.
5. Kiinnitä Louie-tarrat neljään mailaan ja kiinnitä mailat paikoilleen kuvassa 5
esitetyllä tavalla.
6. Kiinnitä kartiotarrat keskikartioon ja pyöreät tarrat lentokonevarren päässä
olevaan painoon kuvassa 5 esitetyllä tavalla.
7. Aseta keskikartio jalustan varren päälle.
8. Kiinnitä lopuksi samanlaiset kanatarrat kuhunkin pelinappulaan.

Pyrstötarrat
(2 kpl siivekettä
kohden)

Lentokonevarsitarrat
(2 kpl)
Louie-tarrat
(4 kpl)

Kartiotarrat
(2 kpl)
Kanapelinappulat

Kanatarrat

(2 kpl kanaa
kohden)

Lentokonevarsi
Silmätarrat
(2 kpl)

Suuret
latotarrat
(4 kpl)
Kiinnike

Kuva 5

Pelin pelaaminen
Kaikki pelaajat valitsevat mailan ja asettavat kolme kanapelinappulaa varren
pitimeen. Siirrä ylimääräiset pelinappulat pois tieltä.

Valitse mailan asento
Voit asettaa mailan helpon tai vaikean pelin asentoon kuvassa 6 esitetyllä
tavalla.

Keulatarra

Pienet
latotarrat (4 kpl)

Pyörätarrat
(2 kpl)

Kuva 2

Kuva 3

Helppo peli

Nuppi
Pienet
latotarrat (4 kpl)

Vaikea peli

Kuva 6

Pane Louie kieppumaan!
Varsi

Aseta
paikoilleen

Kuva 4
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Aseta Louien lentokone asentoon, jossa lentokonevarsi osoittaa suoraan
ylöspäin. Käynnistä virta. Lentokone putoaa hitaasti alaspäin, kun
lentokonevarsi alkaa kieppua.
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Suojele kanojasi
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Kun Louien lentokone lähestyy kanapelimerkkejäsi, suojele kanojasi painamalla
mailan päätä. Louie kääntyilee, tekee silmukoita ja kieppuu ympäri. Yritä
tähdätä lentokoneella muiden pelaajien pelimerkkejä.

Kanan menettäminen
Ole varovainen. Jos Louie osuu kanapelimerkkiisi, pelimerkki irtoaa
pidikkeestään ja putoaa alla olevaan koloon. Tämä kana on nyt menetetty.
VIHJE! Kun käytät mailaa, tartu mailaan toisella kädelläsi, jotta et kaada omia
pelimerkkejäsi koloon. Katso kuva 7.
Irrota otteesi mailasta pelivuorojen välillä. Mailaa ei saa pitää painettuna
koko ajan.
Jos menetät kaikki pelimerkkisi, et voi voittaa peliä mutta voit silti tähdätä
muiden pelaajien pelimerkkejä Louien lentokoneella.

Innihald
Looping Louie í flugvélinni sinni, miðjupartur, 4 armar, 4 spaðastykki,
1 flugvélarkrani (á miðkeilu), 12 peningar og 2 límmiðablöð.

Markmið leiksins
Að verða síðasti leikmaðurinn sem á einhverja hænupeninga eftir.

Rafhlöður
Settu tvær 2 x 1,5 V LR6-rafhlöður í eins
og sýnt er á Mynd 1.
ATHUGIÐ: UPPLÝSINGAR UM RAFHLÖÐUR
Vinsamlegast geymið þessar upplýsingar. Fullorðnir ættu
að skipta um rafhlöðurnar.

Kuva 7

Vörunni verður að henda sérstaklega á næstu
endurvinnslustöð. Ekki henda vörunni í ruslið.

Voittaminen
Louie jatkaa kieppumista, kunnes vain yhdellä pelaajalla on pelimerkkejä.
Viimeiseksi jäänyt pelaaja on voittaja.
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AÐVÖRUN:
1. Farið ávallt nákvæmlega eftir leiðbeiningunum. Notið einungis þá gerð
rafhlaða sem gefin er upp og gætið þess
að koma þeim fyrir á réttan hátt svo + og −
skautin standist á.
2. Blandið ekki saman gömlum og nýjum
rafhlöðum, eða hefðbundnum (sink-kolefnisrafhlöðum) og alkaline-rafhlöðum.
3. Fjarlægið ónýtar rafhlöður úr tækinu.
4. Fjarlægið rafhlöður ef ekki á að nota tækið
í langan tíma.
5. Ekki valda skammhlaupi á milli skautanna.
6. Ef rafmagnstruflanir hafa áhrif á þessa vöru
eða ef hún veldur rafmagnstruflunum, færið
þá tækið frá öðrum rafbúnaði. Endurræsið
(slökkvið og kveikið eða fjarlægið og setjið
rafhlöðurnar aftur í) ef þarf.
7. NOTIÐ EKKI HLEÐSLURAFHLÖÐUR. HLAÐIÐ
EKKI AÐRAR GERÐIR AF RAFHLÖÐUM.

Mynd 1
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Samsetning (Biddu einhvern fullorðinn um hjálp)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Settu límmiðana af báðum blöðunum á flugvél Louie eins og sýnt er á
Mynd 2.
Smelltu nú flugvél Louie á flugvélarkranann með því að festa bláu
festinguna á endann á krananum.
Límdu stóru hlöðulímmiðana fjóra á stærri flötinn á hverjum armi og minni
hlöðulímmiðana á smærri flötinn, eins og sýnt er á Mynd 3.
Settu miðjupartinn á borð eða annað slétt yfirborð og smelltu örmunum
fjórum á eins og sýnt er á Mynd 4. (Settu einn plasttakka í gatið á arminum
og ýttu svo arminum niður þangað til hann smellur á sinn stað).
Límdu Louie-límmiðana á armana 4 og smelltu svo örmunum sjálfum á sinn
stað eins og sýnt er á Mynd 5.
Límdu keilulímmiðana á keiluna í miðjunni og kringlóttu límmiðana á lóðið á
enda flugvélarkranans, eins og sýnt er á Mynd 5.
Komdu keilunni fyrir á pinnanum á miðjupartinum.
Límdu svo tvo eins hænulímmiða á hvorn pening.

Límmiðar fyrir
flugvélarkrana (x 2)
Louie-límmiðar
(x 4)

Keilulímmiðar
(x 2)
Hænupeningar

Hænulímmiðar

(2 af hverri hænu)
Stéllímmiðar
(2 af hverjum)

Mynd 5

Flugvélarkrani
Límmiðar
fyrir augu
(x 2)

Stórir
hlöðulímmiðar
(x 4)
Festing

Leikreglur
Hver leikmaður verður að velja sér spaða og setja 3 hænupeninga í
spaðastokkinn á viðeigandi armi. Geymið aukapeninga annars staðar.

Veldu stillingu fyrir spaðann
Veldu annað hvort létta eða erfiða stillingu á hverjum spaða, eins og sýnt er á
Mynd 6.

Límmiði á
flugvélarnef

Mynd 2
Vænglímmiðar
(x 2)

Mynd 3

Dekkjalímmiðar
(x2)

Léttari stilling

Pinni
Litlir
hlöðulímmiðar
(x 4)

Erfiðari stilling

Mynd 6

Komið Looping Louie fyrir!
Takki

Smella
á sinn stað

Mynd 4
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Komdu flugvélinni hans Louie fyrir svo flugvélarkraninn standi beinn upp í loftið
út frá miðjunni og kveikið á. Flugvélin mun síga niður smám saman
þegar kraninn fer að snúast.
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Passaðu hænurnar þínar
Þegar flugvél Louie nálgast hænurnar þínar, ýttu þá á þinn spaða til þess að slá
honum burtu. Hann mun fljúga í hringi og lykkjur og beygja og sveigja. Reyndu að
beina honum í átt að hænum hinna leikmannanna þegar þú slærð honum í burtu.

Hænumissir
Passaðu þig – ef Louie kemur við einn hænupeninginn á leið sinni hjá, losnar
hænan af sínum stað og dettur í rennuna fyrir neðan. Þá ertu búin/n að missa
þá hænu.
HEILRÆÐI! Haltu í endann á þínum armi með annarri hendi til þess að koma í
veg fyrir að peningarnir þínir detti niður í rennuna þegar þú notar spaðann
(sjá Mynd 7).
Þú verður að sleppa spaðanum þegar þú ert ekki að nota hann. Það er bannað
að halda spaðanum niðri allan tímann.
Ef þú missir alla peningana þína geturðu ekki lengur unnið spilið en þú getur
samt haldið áfram að slá Louie og reyna að beina honum að peningum hinna
leikmannanna.

Mynd 7

Að vinna
Louie heldur áfram að fljúga þangað til það er bara einn leikmaður sem á
peninga eftir. Sá leikmaður er sigurvegari leiksins!
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