ETT LUSTIGT
SKICKLIGHETSS
PEL

ÅLDER

6+

1+
SPELARE

MÅSTE MONTERAS AV VUXEN
Bärgarn ska ge sig ut på vägarna, men hans utrustning blev
skadad när han välte traktorer. Ta pincetten och sätt igång att
reparera alla hans konstigheter. Men se upp så att du inte rör
plåten eller gör saker lika bakvänt som Bärgarn kör. Ja, sätt igång
då, det är bara att köra! Bärgarn är redo för lite service.

SPELETS MÅL

•	DU LYCKADES! Om du avlägsnar delen utan att sätta igång ljuset och ljudet
får du pengar av banken. Behåll delen framför dig och lägg kortet åt sidan.
Nu är det nästa spelares tur.
•	ÅH NEJ! Om du sätter igång ljuset och ljudet innan ”operationen” är klar är
det nästa spelares tur. Lägg tillbaka delen platt i håligheten och behåll
doktorskortet framför dig. Nu ska specialisten göra ett försök.

SPECIALISTEN
Alla spelare tittar på sina specialistkort.
Den spelare som har specialistkortet för just
den här ”operationen” ska nu försöka avlägsna
delen mot dubbel belöning!

Tjäna ihop mest pengar genom att ”operera” Bärgarn på bästa sätt.

INNEHÅLL
Spelbricka med ”patienten” Bärgarn och pincett • 22 spelkort
• 11 kärvande delar av plast • Spelpengar • Förvaringslåda

Obs: Om specialistkortet inte är med i spelet ska
doktorskortet läggas med framsidan nedåt längst
ned i korthögen. Turen går sedan över till spelaren
till vänster om doktorn.

FÖRSTA GÅNGEN NI SPELAR

• Sätt i batterierna (se Batteriinformation).
•	Plocka försiktigt loss de kärvande delarna från plastramen. Du behöver kanske
ett sandpapper eller en nagelfil för att slipa bort överflödig plast från de olika
delarna. Släng bort ramen efter att alla delar tagits loss.
•	Ta fram pincetten genom att trycka på den lätt och dra
ut den.
•	Sätt fast förvaringslådan: Vänd spelbrickan upp och
ned och skjut in förvaringslådan som på bilden.
Kontrollera att det går lätt att dra ut och skjuta in
lådan. Vänd spelbrickan rätt igen. Se bilden nedan.

600

DÅLIG SOPPA

PAHAA
PAKOKAASUA

Paha pakokaasu on haitaksi silmille.
mielelle.
Ota pois se, niin saat Martin hyvälle

ST
IALI I
C
E
SP
URG
KIR
© 2011

H

.©
asbro

ar.

y/Pix

Disne

• O
 m specialisten inte lyckas ska
doktorskortet läggas med framsidan nedåt längst ned i
korthögen. Specialisten behåller specialistkortet. Turen går sedan över till
spelaren till vänster om doktorn.

VEM VINNER

Dela upp doktorskorten och specialistkorten i två olika
högar. Blanda specialistkorten och dela ut dem med framsidan uppåt så att alla
spelare får lika många. Lägg överblivna kort åt sidan. Blanda doktorskorten och
lägg dem med baksidan uppåt vid sidan av brickan. Utse en ”bank” som delar ut
pengar till dem som utför lyckade ”operationer”. Lägg ned de kärvande delarna
platt i rätt hålighet på spelbrickan.

Spelet är slut när alla 11 kärvande delar har plockats ut. Spelaren med mest
pengar vinner!

FÖRVARING AV SPELET
Förvara alla kärvande delar i förvaringslådan. Sätt fast pincetten genom att
trycka på den lätt och skjuta in den i skåran. Förvara de andra delarna i spelet
under spelbrickan.

SÅ HÄR SPELAR NI
Den yngsta spelaren börjar. Turen går sedan åt vänster.

Behåll den här informationen om den skulle behövas i framtiden.
Batterierna ska bytas av en vuxen.

SÅ HÄR SÄTTER DU I BATTERIERNA
Lossa skruven till batterifacket på undersidan av
spelet och ta bort luckan. Sätt i 4 st AAAbatterier (vi rekommenderar alkaliska batterier)
åt rätt håll. Symbolerna + och – visas i plasten.
Sätt tillbaka luckan och dra åt skruven.

Med denna soppa blir det ingen sprutt.
utt!
Töm ut den så tar Bärgarn ett glädjesk

•	Om specialisten lyckas med operationen får
han eller hon ta emot belöningen. Lägg båda
korten för den ”operationen” åt sidan.
Turen går sedan över till spelaren till vänster
om doktorn.

SPELFÖRBEREDELSER

VIKTIGT: BATTERIINFORMATION

x4 Alkaliska
BATTERIER
KRÄVS
batterier rekommenderas. En stjärnskruvmejsel

1,5 V AAA eller LR03
INGÅR EJ

			

(ingår ej) behövs för att sätta i batterierna.

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.
8.	Se till att dessa batterier, liksom alla andra små föremål, är utom räckhåll för mindre barn. Sök omedelbart
läkarhjälp om någon skulle råka svälja ett batteri!

		Batterier skall kasseras separat på närmaste återvinningsstation.
Kassera dem inte tillsammans med hushållsavfallet.

NÄR DET ÄR DIN TUR
1.	Dra det översta doktorskortet och läs det högt. På kortet står det vilken del du
ska ta bort och hur mycket du får för det.
2.	Ta pincetten och försök avlägsna den kärvande delen, men var försiktig! Om du
nuddar metallsidorna i håligheten börjar Bärgarns helljus lysa och han börjar låta
värre än en vält traktor!
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Hasbro Nordic Consumer Services.
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Danmark.
+46 (0)20 79 43 91
hasbrodk@hasbro.dk
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