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s INSTRUKTIONER
Den här produkten är inte vattentålig och är inte avsedd att användas i eller i närheten av vatten.

Spelinnehåll:
Elektronisk boll, 6 handband, plastklämma

B AT T E R Y R E Q U I R E M E N T S

3. Sedan kommenderar bollen: PLAYERS SIGN IN. PASS THE BALL TO EACH PLAYER (registrera er, spelare. Lämna
bollen till varje spelare). Håll bollen (med det färgade bandet på dig), så att den vet att du är med och spelar.
Bollen berättar vilken färg du har. Ge sedan bollen till nästa spelare tills alla spelare har registrerats.
4. När alla spelare har registrerats (hållit i bollen) får den första spelaren som registrerade sig tillbaka bollen.
Då vet bollen hur många spelare som är med och vilka färger som används.
OBS! Om det tar mer än 2 sekunder att lämna över bollen säger bollen: KEEP GOING (passa vidare). Om
bollen lämnas till en spelare som redan har registrerat sig, men inte var den första som gjorde det, säger
bollen: KEEP GOING (passa vidare).
5. Sedan kommenderar bollen: SELECT GAME (välj spel). Tryck på knappen på bollen och välj det spel som
ni vill spela bland spelen nedan.

4 x 1,5 V (6 V) LR03-batterier krävs. Batterier ingår inte. Alkaline batteries recommended.

Välj spel

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA

Välj något av de här fyra spelen. Alla spel förklaras i detalj senare i instruktionerna.

Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person.

Tryck en gång om du vill välja spel 1 – Fast Pass (Snabbpass).
Tryck två gånger om du vill välja spel 2 – Code Challenge (Kodknäckare).

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. ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER: Blanda aldrig denna typ med andra sorters
batterier. Tag alltid bort återuppladdningsbara batterier från produkten före
återuppladdning. Ladda alltid batterierna under överinseende av en vuxen person. 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.

KOMMA I GÅNG
1. Välj ett färgat handband och ta på det på handen som på bilden. Alla spelare gör likadant. Lägg band
som inte används åt sidan.

Tryck tre gånger om du vill välja spel 3 – Add One (En extra).
Tryck fyra gånger om du vill välja spel 4 – You’re Out (Ute!).
Tryck fem gånger om du vill börja om på spel 1.
OBS! Om du vill stänga av spelet trycker du på knappen och håller in den tills du hör två pip. Spelet stängs
också av automatiskt om det inte har använts på fem minuter.

SÅ HÄR SPELAR DU
I början av ett spel: Spelarna ställer sig i en ring. Bollen berättar vilket spel som är valt och vilket rekordet
för det spelet är. (Den allra första gången du spelar ett spel finns det inga rekord.) Bollen meddelar vilken
färg spelaren som ska börja har. (Det är den som håller bollen just då.) Till exempel: om den ”vita spelaren”
håller i bollen säger bollen: WHITE BEGINS (vit börjar).
I slutet av ett spel: Bollen frågar om ni vill spela samma spel igen eller välja ett nytt spel.
• Om ni vill spela samma spel igen ger du bara bollen till en annan spelare. Då börjar samma spel igen
• Om ni vill spela ett annat spel trycker du på knappen på bollen som förut och väljer det spel som ni
vill spela.

Spel 1 – Fast Pass (Snabbpass)
Mål: Passa bollen till rätt spelare så snabbt som möjligt.
Bollen säger en slumpvist vald färg. Passa den fort till spelaren som har den färgen. Spelet fortsätter så här
och det går snabbare och snabbare hela tiden. Om du passar till fel spelare, eller tar för lång tid på dig att
passa, är spelet slut och det hörs en explosion. Bollen berättar sedan hur många korrekta passningar ni
gjorde.

Spel 2 – Code Challenge (Kodknäckare)
Mål: Bestäm den hemliga ordningen på färgkoden genom att passa bollen.
Spelet börjar med en hemlig kod, en viss ordning, med tre färger (LEVEL 3 (nivå 3)). Den första färgen i
koden är alltid samma som den färg som spelaren som håller bollen i början av spelet har. Passa bollen till
andra spelare och prova er fram tills ni hittar rätt ordning. Om du passar till fel spelare hörs ett knakande
ljud och du får order om att passa tillbaka till den första spelaren. Försök att lösa koden igen.
Varje gång du klarar ordningen i koden säger bollen: YOU BUSTED THE CODE! (Ni knäckte koden!) Sedan
kan ni börja på nästa svårighetsnivå där en extra färg har lagts till.
Om ni klarar den högsta nivån (längden på den ordningen är hemlig!) säger bollen: YOU WIN! (Ni vinner!)

2. Tryck på knappen på bollen för att slå på strömmen. Lite musik spelas upp och sedan presenterar bollen
sig: COSMIC CATCH!
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k VEJLEDNING

Spel 3 – Add One (En extra)
Mål: Gör en egen ordning på färger och kom ihåg den – framlänges och baklänges.
Spelet börjar med en enkel ordning med två färger som du väljer själv. Den första färgen i ordningen
är alltid samma färg som den spelare som håller bollen i början av spelet har. Passa bollen till en annan
spelare. Då är ordningen med två färger klar. Sedan meddelar bollen: REWIND IT (passa bakåt), och den
som fångade bollen måste passa tillbaka till den som kastade den. Sedan säger bollen åt dig att upprepa
ordningen och lägga till en färg.

Dette produkt er ikke vandtæt og er ikke beregnet til at blive brugt i eller i nærheden af vand.

Indhold:
Elektronisk bold, 6 håndelastikker, plastikclip

Så här fortsätter det – framlänges och baklänges – precis som bollen säger. Spelet fortsätter tills någon
passar fel eller tar för lång tid på sig. Då hörs en explosion och spelet är slut. Ni kan börja om igen med en
ny ordning med två färger. Om ni klarar den längsta ordningen (längden är hemlig!) säger bollen: YOU
WIN! (Ni vinner!)

Kræver 4 x 1,5 V (6 V) LR03-batterier. Batterier ikke inkluderet. Det anbefales at anvende alkalinebatterier.

Spel 4 – You’re Out (Ute!)

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Mål: Passa bollen innan tiden tar slut.

Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.

Det här är ett utslagningsspel som spelas i omgångar. Bollen säger en slumpvist vald färg. Passa den fort till
spelaren som har den färgen. Spelet fortsätter på det här sättet. Spelaren som håller bollen ELLER spelaren
som just ska fånga den när tiden tar slut får lämna spelet. (Tiden i varje omgång ändras hela tiden.)

K R AV T I L B AT T E R I E R

ADVARSEL:

En omgång avslutas när något av det här händer:

1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specificerede type, og
sørg for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.

1. En spelare håller bollen när tiden tar slut.

2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier.

2. En spelare håller bollen i mer än 3 sekunder.

3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet.

3. Bollen passas till dig men du missar den.

4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode.

4. Fel spelare fångar bollen. Bollen meddelar att den spelare som KASTADE bollen åker ut.

5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.

När det bara är två spelare kvar passas bollen fram och tillbaka. När en spelare är ute ur spelet har den andre
spelaren vunnit.

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).

F Ä R D I G S P E L AT
Om du vill stänga av spelet trycker du på knappen och håller in den tills du hör två pip. Spelet stängs också
av automatiskt om det inte har använts på fem minuter.

UNDERHÅLL
• Var försiktig med spelet.
• Förvara inte spelet där det är dammigt eller smutsigt.

7. GENOPLADELIGE BATTERIER: Må ikke blandes med andre typer batterier.
Genopladelige batterier tages ud af produktet, inden du genoplader dem.
Genopladning skal foregå under opsyn af en voksen. FORSØG ALDRIG AT
GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.
8. Som med alle andre smådele bør disse batterier opbevares utilgængeligt for
børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri sluges.
Batterier skal smides særskilt væk på den lokale affalds- og genbrugsstation.
De må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.

• Förvara inte spelet där det är fuktigt eller mycket hög eller låg temperatur.
• Ta inte isär spelet. Ta ut och byt ut batterierna för att återställa spelet om det blir problem.

F Ø R D U S TA R T E R
1. Vælg den farve elastik, du vil have, og sæt den rundt om hånden som vist her. Alle spillere vælger en
elastik. Læg evt. ubrugte elastikker til side.

© 2008 Hasbro. Med ensamrätt.
Distribueras i Norden av Hasbro Nordic,
Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup,
Danmark.

2. Tryk på boldens knap for at tænde for den. Du vil høre noget musik, og bolden vil sige: COSMIC CATCH!

www.hasbro.se
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3. Derefter vil bolden sige: PLAYERS SIGN IN. PASS THE BALL TO EACH PLAYER (meld jer til. Send bolden
rundt til alle spillere). Hold bolden (mens du har elastikken på), så den ved, du spiller med. Bolden siger
din farve. Send bolden videre til næste spiller, indtil alle spillere har meldt sig til.

Spil 3 – Add One (Plus én)

4. Når alle spillere har meldt sig til (holdt bolden), skal bolden tilbage til den første spiller, der meldte sig til.
Så ved bolden, hvor mange spillere der er med i spillet, og siger spillernes farver.

Spillet starter med en simpel rækkefølge af to farver, som du selv vælger. Første farve i rækken er altid den
samme som farven på den spiller, der holder bolden, når spillet starter. Send bolden videre til en spiller efter
eget valg. Nu har du din rækkefølge af to farver. Derefter vil bolden sige: REWIND IT (baglæns), og så skal
modtageren sende bolden tilbage til afsenderen. Bolden beder dig nu om at gentage rækkefølgen og tilføje
en ekstra farve.

Bemærk: Hvis en spiller bruger mere end to sekunder på at sende bolden videre, vil den sige: KEEP
GOING (fortsæt). Hvis bolden bliver sendt hen til en spiller, der allerede er meldt til, men som ikke var
den første, vil bolden sige: KEEP GOING (fortsæt).

Formål: Lav din egen farverækkefølge, og husk den – både forfra og bagfra.

Vælg spil

Dette gentager sig – forlæns og baglæns – ifølge boldens instruktioner. Spil, indtil bolden bliver sendt
forkert eller for langsomt videre. Så vil du høre en eksplosion, og spillet slutter. Du kan starte forfra med en
ny rækkefølge af to farver. Hvis det lykkes dig at gennemføre den længst mulige rækkefølge (hvor mange
farver det er, er hemmeligt), siger bolden: YOU WIN (du vandt).

Vælg et af de fire spil, der står herunder. Hvert spil bliver forklaret senere i vejledningen.

Spil 4 – You’re Out (Du er ude)

5. Derefter vil bolden sige: SELECT GAME (vælg spil). Tryk på boldens knap for at vælge det ønskede spil
som vist herunder.

Tryk én gang for at vælge spil 1 – Fast Pass (Send den videre).

Formål: Send bolden videre, før tiden løber ud.

Tryk to gange for at vælge spil 2 – Code Challenger (Kodeknækker).

Dette er et elimineringsspil, der spilles i runder. Bolden siger en tilfældig farve. Send den hurtigt videre til
spilleren med den farve. Spillet fortsætter på denne måde. Spilleren, der holder bolden, ELLER den spiller,
der er lige ved at gribe den, når tiden løber ud (du hører en eksplosion), bliver elimineret fra spillet (den tid,
en runde varer, skifter fra runde til runde).

Tryk tre gange for at vælge spil 3 – Add One (Plus én).
Tryk fire gange for at vælge spil 4 – You’re Out (Du er ude).
Tryk fem gange for at vende tilbage til spil 1.
Bemærk: For at slukke spillet skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil du hører to bip. Spillet
slukker automatisk, hvis bolden ikke bliver brugt i fem minutter.

En runde slutter, når én af følgende ting sker:
1. En spiller holder bolden, når tiden løber ud.
2. En spiller holder bolden i mere end tre sekunder.

SÅDAN SPILLER DU
Når spillet starter: Spillerne stiller sig i en cirkel. Bolden siger, hvilket spil der er valgt, og hvad den
højeste score for det spil er (når du spiller et spil første gang, er der ikke nogen højeste score). Bolden siger,
hvilken farve der skal starte spillet (farven tilhører den spiller, der holder bolden). For eksempel: Hvis det er
den “hvide” spiller, der holder bolden, siger den: WHITE BEGINS (hvid begynder).
Når spillet slutter: Bolden spørger, om I vil spille det samme spil igen, eller om I vil vælge et nyt spil.
• Hvis I vil spille det samme spil igen, skal I bare sende bolden rundt igen. Så starter spillet forfra.
• Hvis I vil spille et andet spil, skal I trykke på boldens knap som beskrevet ovenfor for at vælge et nyt spil.

3. Bolden bliver sendt videre til dig, men du griber den ikke.
4. Den forkerte spiller får bolden. Bolden vil sige, at det er den spiller, der AFSENDTE bolden, der bliver elimineret.
Når der kun er to spillere tilbage i spillet, bliver bolden sendt frem og tilbage. Så snart en spiller bliver
elimineret, vinder den anden spiller!

N Å R D U E R F Æ R D I G M E D AT S P I L L E
For at slukke spillet skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil du hører to bip. Spillet slukker
automatisk, hvis bolden ikke bliver brugt i fem minutter.

Spil 1 – Fast Pass (Send den videre)
Formål: Send bolden videre til den rigtige spiller så hurtigt som muligt.
Bolden siger en tilfældig farve. Send den hurtigt videre til spilleren med den farve. Sådan fortsætter spillet,
mens tempoet gradvist øges. Hvis du sender bolden videre til den forkerte spiller eller bruger for lang tid på
det, vil du høre en eksplosion, og spillet slutter. Bolden vil sige, hvor mange gange den blev sendt rigtigt
videre.

Spil 2 – Code Challenge (Kodeknækker)

VEDLIGEHOLDELSE
• Pas godt på spillet.
• Opbevar spillet, så det ikke udsættes for støv og snavs.
• Sørg for, at spillet ikke bliver udsat for fugt og ekstreme temperaturer.
• Skil ikke spillet ad. Hvis der opstår problemer, kan du udskifte batterierne for at nulstille spillet.

Formål: Knæk den hemmelige farvekodesekvens ved at sende bolden rundt.
Spillet begynder med en hemmelig trefarvet kodesekvens (LEVEL 3 (niveau 3)). Den første farve i
kodesekvensen er altid den samme som farven på den spiller, der står med bolden, når spillet starter. Send
bolden rundt til de andre spillere, og prøv jer frem for at knække kodesekvensen. Hvis du sender bolden
videre til den forkerte spiller, hører du en knaldende lyd, og du vil blive bedt om at sende bolden tilbage til
den første spiller. Prøv igen for at knække kodesekvensen.
Hver gang du knækker koden, siger bolden: YOU BUSTED THE CODE (du knækkede koden). Så kan du
starte på næste kodesekvens, der har en farve mere.
Hvis det lykkes dig at knække koden på højeste niveau (hvor højt det er, er hemmeligt), siger bolden: YOU
WIN (du vandt).

© 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.
Distribueret i Norden af Hasbro Nordic,
Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.
www.hasbro.dk

6
45059i179.indd 6-7

7
16/1/08 16:07:24

n VEILEDNING
Dette produktet er ikke vannbestandig og skal ikke brukes i eller ved vann.

Innholdet i spillet:
Elektronisk ball, 6 håndbånd, plastklemme

K R AV T I L B AT T E R I E R

3. Så sier ballen: PLAYERS SIGN IN. PASS THE BALL TO EACH PLAYER. (Spillerne melder seg på. Send ballen
til hver spiller.) Hold ballen (med det fargede båndet på) slik at den vet at du spiller. Ballen sier fargen
din. Send så ballen til neste spiller til alle spillere er meldt på.
4. Når alle spillerne har meldt seg på (har holdt ballen), sendes ballen tilbake til den første spilleren som
meldte seg på. Ballen vet nå hvor mange spillere som er med, og sier fargene til spillerne.
Merk: Hvis en spiller bruker mer enn 2 sekunder på å sende ballen videre, sier den: KEEP GOING
(fortsett). Hvis ballen sendes til en spiller som allerede har meldt seg på, og som ikke var den første som
gjorde det, sier ballen: KEEP GOING (fortsett).
5. Så sier ballen: SELECT GAME (velg spill). Trykk på knappen på ballen for å velge spillet du ønsker, som
vist nedenfor.

Krever 4 x 1,5 V (6 V) LR03-batterier. Batterier ikke inkludert. Alkaliske batterier anbefales.

Velge spill

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

Velg et av de 4 spillene som er oppgitt nedenfor. Hvert spill er forklart i detalj senere i veiledningen.

Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. Batterier bør settes inn av en voksen person.

Trykk en gang for å velge spill 1 – Fast Pass (send raskt)
Trykk to ganger for å velge spill 2 – Code Challenge (kodeutfordring)

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.

Trykk tre ganger for å velge spill 3 – Add One (legg til én)
Trykk fire ganger for å velge spill 4 – You’re Out (du er ute)
Trykk fem ganger for å gå tilbake til spill 1.
Merk: Når du skal slå av spillet, trykker du og holder knappen til du hører 2 pip. Spillet slår seg også av
automatisk etter 5 minutter når det ikke brukes.

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.
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.

KOM I GANG
1. Velg et farget håndbånd, og sett det på hånden som vist. Alle spillere gjør det samme. Legg bort alle
bånd som ikke er brukt.

SLIK SPILLER DERE
Ved begynnelsen av spillet: Spillerne danner en sirkel: Ballen sier hvilket spill som er valgt, og oppgir
toppskåren for dette spillet. (Den første gangen dere spiller et spill, blir det ikke oppgitt noen toppskåre.)
Ballen sier så fargen til den spilleren som begynner. (Dette er den som holder ballen akkurat nå.) Eksempel:
Hvis “den hvite spilleren” holder ballen, sier ballen: WHITE BEGINS (hvit begynner).
Ved slutten av et spill: Ballen spør om du vil spille det samme spillet om igjen, eller velge et nytt spill.
• Hvis du vil spille det samme igjen, gir du bare ballen til en annen spiller. Spillet begynner igjen.
• Hvis du vil spille et annet spill, trykker du på knappen på ballen som forklart ovenfor for å velge
spillet du ønsker.

Spill 1 – Fast Pass (send raskt)
Mål: Å sende ballen til riktig spiller så raskt som mulig.
Ballen sier en tilfeldig farge. Send den raskt til spilleren med den fargen. Spillet fortsetter på denne måten,
og takten øker. Hvis du gir ballen til gal spiller, eller du bruker for lang til på å sende ballen, avsluttes spillet,
og du hører en eksplosjon. Ballen sier så hvor mange riktige sendinger det var.

Spill 2 – Code Challenge (kodeutfordring)
Mål: Å bestemme den hemmelige kodesekvensen ved å sende ballen.
Spillet begynner med en hemmelig kodesekvens på 3 farger (LEVEL 3 (nivå 3)). Den første fargen i koden
er alltid fargen til spilleren som holder ballen ved begynnelsen av spillet. Send ballen til andre spillere ved
prøving og feiling for å avdekke kodesekvensen. Hvis du gir ballen til gal spiller, hører du en knekkelyd og
får beskjed om å sende ballen tilbake til den første spilleren. Prøv igjen for å finne rekkefølgen.
Hver gang du finner kodesekvensen, sier ballen: YOU BUSTED THE CODE! (Du knekte koden!) Du kan så
begynne på neste nivå for sekvensen med én farge til.
Hvis du greier å fullføre sekvensen med høyest nivå (lengden er hemmelig!), sier ballen: YOU WIN! (Du vant!)

2. Trykk på knappen på ballen for å slå den på. Du hører musikk, og ballen sier: COSMIC CATCH!
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Spill 3 – Add One (legg til én)
Mål: Lage din egen fargesekvens og huske den – forlengs og baklengs.
Spillet begynner med en enkel sekvens som du lager med 2 farger. Den første fargen i sekvensen er alltid
fargen til spilleren som holder ballen ved begynnelsen av spillet. Send ballen til hvilken som helst av de
andre spillerne. Da er sekvensen på 2 farger ferdig. Så sier ballen: REWIND IT (spol tilbake), og mottakeren
må levere ballen tilbake til den som sendte den. Ballen ber deg så gjenta sekvensen og legge til én farge i
den.

v PELIOHJEET
Tuote ei kestä vettä, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä tai sen lähellä.

Pelin sisältö:
Elektroninen pallo, 6 käsinauhaa, muovikiinnike

Mønsteret gjentas – forover og bakover – etter hva ballen sier. Dere fortsetter å spille til noen sender galt
eller bruker for lang tid på å sende. Da hører du en eksplosjon, og spillet er over. Du kan starte igjen med en
ny sekvens på 2 farger. Hvis du greier å fullføre den lengste sekvensen (lengden er hemmelig!), sier ballen:
YOU WIN! (Du vant!)

Tarvitaan 4 x 1,5 V (6 V) LR03-paristoja. Paristot eivät sisälly pakkaukseen. Suositellaan alkaliparistoja.

Spill 4 – You’re Out (du er ute)

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!

Mål: Sende ballen før tiden er ute.

Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Aikuisen tulee vaihtaa laitteen paristot.

Dette er et eliminasjonsspill som spilles i runder. Ballen sier en tilfeldig farge. Send den raskt til spilleren med
den fargen. Spillet fortsetter på denne måten. Spilleren som holder ballen, eller spilleren som akkurat skal ta
imot den når tiden er ute, blir eliminert fra spillet. (Tiden som kan brukes, endres alltid for hver runde.)
En runde er slutt når ett av følgende skjer:
1. En spiller holder ballen når tiden er ute.

KÄYTETTÄVÄT PARISTOT

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:
1. Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain mainitunlaisia paristoja ja aseta
paristot paristokoteloon niin, että niiden navat (+) ja (-) ovat oikeinpäin.

2. En spiller holder ballen i mer enn 3 sekunder.

2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki) paristoja ja
alkaliparistoja keskenään.

3. Ballen sendes til deg, men du greier ikke å ta imot den.

3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.

4. Feil spiller tar imot ballen. Ballen sier at spilleren som KASTET ballen, er ute.

4. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.

Når det er bare 2 spillere igjen i spillet, sendes ballen frem og tilbake. Så snart en spiller blir eliminert, vinner
den andre spilleren.

5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.

FERDIG MED Å SPILLE
Når du skal slå av spillet, trykker du og holder knappen til du hører 2 pip. Spillet slår seg også av automatisk
etter 5 minutter når det ikke brukes.

VEDLIKEHOLD

6. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä 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. Paristot on
ladattava aikuisen valvonnassa. ÄLÄ YRITÄ LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA
KUIN LADATTAVIA PARISTOJA.
8. Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville. Jos lapsi nielaisee vahingossa pariston, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin.

• Behandle spillet forsiktig.
• Ikke oppbevar spillet på støvete og skitne steder.
• Hold spillet unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
• Ikke ta spillet fra hverandre. Hvis det oppstår problemer, tar du ut batteriene og setter dem inn igjen for å
tilbakestille spillet.

Paristoja ei saa hävittää normaalien talousjätteiden mukana,
vaan ne on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen hävitettäviksi.

P E L I I N VA L M I S TA U T U M I N E N
1. Kukin pelaaja valitsee itselleen värillisen käsinauhan ja asettaa sen käteensä kuvan osoittamalla tavalla.
Käyttämättömät nauhat jätetään pois pelistä.

© 2008 Hasbro. Med enerett.
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2. Paina pallon nappia, jotta pallolla voidaan pelata. Kuulet musiikkia, ja pallo ilmoittaa: COSMIC CATCH!
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3. Tämän jälkeen pallo ilmoittaa: PLAYERS SIGN IN. PASS THE BALL TO EACH PLAYER. (Pelaajat
ilmoittautukaa. Antakaa pallo pelaajalta toiselle.) Pidä palloa kädessäsi (värinauhan päällä), jotta se tietää,
että olet mukana pelissä. Pallo ilmoittaa värisi. Siirrä pallo tämän jälkeen toiselle pelaajalle, kunnes kaikki
pelaajat ovat ilmoittautuneet.
4. Kun kaikki pelaajat ovat ilmoittautuneet (pitäneet palloa kädessään), pallo annetaan takaisin
ensimmäisenä ilmoittautuneelle pelaajalle. Näin pallo tietää, montako pelaajaa pelissä on, ja ilmoittaa
pelaajien värit.
Huomautus: Jos pelaajalta menee yli kaksi sekuntia pallon siirtämiseen, se ilmoittaa: KEEP GOING
(Jatka.). Jos pallo siirretään pelaajalle, joka on jo ilmoittautunut, mutta ei ollut ensimmäinen
ilmoittautuja, pallo ilmoittaa: KEEP GOING. (Jatka.)
5. Seuraavaksi pallo ilmoittaa: SELECT GAME. (Valitse peli.) Paina pallon nappia alla olevan ohjeen
mukaisesti ja valitse peli.

Valitse peli
Valitse yksi alla olevista neljästä pelistä. Jokainen peli selitetään myöhemmin ohjeissa.

Peli 3 – Add One (Lisää yksi)
Tavoite: luo oma värikoodi ja muista se ulkoa – etu- ja takaperin.
Peli alkaa keksimälläsi yksinkertaisella kahden värin koodilla. Koodin ensimmäinen väri on aina se, jonka
värinen pelaaja pitää palloa pelin alussa. Heitä pallo kenelle tahansa toiselle pelaajalle. Tämä täydentää
kahden värin koodin. Tämän jälkeen pallo ilmoittaa: REWIND IT (Tee sama takaperin.), jolloin pallon
kiinniottajan tulee heittää pallo takaisin ensimmäiselle heittäjälle. Seuraavaksi pallo ohjaa sinut toistamaan
heittojärjestyksen ja lisäämään siihen yhden värin.
Tämä kaavaa toistuu etu- ja takaperin pallon ohjeiden mukaisesti. Peli jatkuu niin kauan, kunnes joku heittää
väärin tai ei heitä tarpeeksi nopeasti. Tällöin kuulet räjähdyksen ja peli loppuu. Voit aloittaa pelin uudelleen
uudella kahden värin koodilla. Jos muistat pisimmän mahdollisen koodin (pituus on salaisuus), pallo
ilmoittaa: YOU WIN! (Sinä voitit!)

Peli 4 – You’re Out (Putosit pelistä)
Tavoite: heittää pallo ennen kuin aika loppuu.

Painamalla kaksi kertaa valitset pelin 2 – Code Challenge (Koodihaaste).

Tässä pelissä yksi pelaaja putoaa jatkosta jokaisella pelikierroksella. Pallo ilmoittaa sattumanvaraisen värin.
Heitä pallo nopeasti kyseisen väriselle pelaajalle. Peli jatkuu tällä tavoin. Pelaaja, joka pitää palloa TAI joka on
juuri ottamassa palloa kiinni ajan loppuessa, joutuu pois pelistä. Kullekin kierrokselle varattu aika vaihtelee.

Painamalla kolme kertaa valitset pelin 3 – Add One (Lisää yksi).

Kierros päättyy, kun jokin seuraavista tapahtuu:

Painamalla neljä kertaa valitset pelin 4 – You’re Out (Putosit pelistä).

1. Pelaaja pitää palloa ajan loppuessa.

Painamalla viisi kertaa palaat peliin 1.

2. Pelaaja pitää palloa yli kolme sekuntia.

Painamalla kerran valitset pelin 1 – Fast Pass (Nopea siirto).

Huomautus: Peli kytketään pois päältä painamalla nappia niin kauan, että pallosta kuuluu kaksi
piippausta. Peli kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä viiteen minuuttiin.

PELAAMINEN
Pelin alussa: Pelaajat muodostavat ympyrän. Pallo ilmoittaa valitun pelin ja kyseisen pelin parhaan
tuloksen. Kun peliä pelataan ensimmäisen kerran, parasta tulosta ei ilmoiteta. Pallo ilmoittaa, minkä värisellä
nauhalla pelaava pelaaja aloittaa pelin. Aloittaja on kuka tahansa pelaaja, joka sillä hetkellä pitää palloa. Jos
palloa pitää esimerkiksi “valkoinen pelaaja”, pallo ilmoittaa: WHITE BEGINS. (Valkoinen aloittaa.)
Pelin lopussa: Pallo kysyy, haluatko pelata saman pelin uudelleen vai valita uuden pelin.
• Jos haluat pelata saman pelin uudelleen, anna pallo kenelle tahansa toiselle pelaajalle.
Peli alkaa uudelleen.
• Jos haluat pelata eri peliä, paina pallon nappia yllä kuvailtujen ohjeiden mukaisesti ja valitse
haluamasi peli.

Peli 1 – Fast Pass (Nopea siirto)
Tavoite: siirtää pallo mahdollisimman nopeasti oikealla pelaajalle.
Pallo ilmoittaa värin sattumanvaraisesti. Heitä pallo nopeasti kyseisen väriselle pelaajalle. Peli jatkuu samalla
tavoin, mutta vauhti nopeutuu. Jos heität pallon väärälle pelaajalle tai et heitä sitä tarpeeksi nopeasti, peli
päättyy ja kuulet räjähdyksen. Tämän jälkeen pallo ilmoittaa, montako oikeaa siirtoa tehtiin.

3. Pelaaja ei saa hänelle heitettyä palloa kiinni.
4. Väärä pelaaja saa pallon kiinni. Tällöin pallo ilmoittaa, että pallon HEITTÄNYT pelaaja joutuu pelistä pois.
Kun pelissä on enää kaksi pelaajaa jäljellä, palloa heitellään edestakaisin. Kun toinen pelaaja karsiutuu,
toinen pelaaja voittaa!

P E L I N L O P E T TA M I N E N
Kytke peli pois päältä painamalla nappia niin kauan, että kuulet kaksi piippausta. Peli kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä viiteen minuuttiin.

S Ä I LY T T Ä M I N E N
• Käsittele peliä varoen.
• Älä säilytä peliä pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä vie peliä kosteisiin paikkoihin äläkä altista sitä äärimmäisille lämpötiloille.
• Älä pura peliä. Jos ilmenee ongelmia, nollaa peli vaihtamalla paristot.

Peli 2 – Code Challenge (Koodihaaste)
Tavoite: ratkaise salainen värikoodi heittämällä pallo pelaajalta toiselle.
Peli alkaa salaisella kolmen värin koodilla (LEVEL 3 (taso 3)). Koodin ensimmäinen väri on aina se, jonka
värinen pelaaja pitää palloa pelin alussa. Heitä palloa muille pelaajille ja yritä selvittää koodi virheiden
kautta. Jos heität pallon väärälle pelaajalle, kuulet paukahtavan äänen ja sinut ohjataan heittämään pallo
takaisin ensimmäiselle pelaajalle. Yritä uudelleen koodin ratkaisemista.
Joka kerta kun ratkaiset koodin, pallo ilmoittaa: YOU BUSTED THE CODE! (Mursit koodin!) Tämän jälkeen
pääset seuraavalle tasolle, jonka koodiin on lisätty yksi väri.
Jos ratkaiset korkeimman tason (tasojen määrä on salaisuus), pallo ilmoittaa: YOU WIN! (Sinä voitit!)

© 2008 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
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x LEIÐBEININGAR
Varan er ekki vatnsheld og er ekki ætluð til notkunar nálægt vatni.

Innihald leiks:
Rafbolti, 6 handarbönd, plastklemma

KRÖFUR UM RAFHLÖÐUR
Þarf 4 x 1,5v (6v) (LR=) rafhlöður. Rafhlöður fylgja ekki. Mælt með Alkaline-rafhlöðum.

MIKILVÆGT: UPPLÝSINGAR UM RAFHLÖÐU
Geymið þessar upplýsingar til notkunar síðar. Fullorðnir skulu alltaf skipta um rafhlöður.

AÐGÁT:
1. Fylgið leiðbeiningunum ávallt vandlega. Notið aðeins tilgreindar rafhlöður og gætið
þess að setja þær rétt í með því að para + og - pólana saman.
2. Blandið ekki gömlum og nýjum rafhlöðum saman eða venjulegum (carbon-zinc) og
alkaline rafhlöðum.
3. Fjarlægið tómar eða dauðar rafhlöður úr tækinu.
4. Fjarlægið rafhlöðurnar ef ekki á að leika með tækið í langan tíma.

3. Síðan segir boltinn: PLAYERS SIGN IN. PASS THE BALL TO EACH PLAYER. (SPILARAR SKRÁIÐ YKKUR INN.
LÁTIÐ BOLTANN GANGA Á MILLI.) Haltu á boltanum (með litarbandið á hendinni) svo hann viti að þú
sért að spila. Síðan mun boltinn tilgreina litinn þinn. Láttu boltann síðan ganga til næsta spilara þangað
til allir hafa skráð sig inn.
4. Þegar allir hafa skráð sig inn (haldið á boltanum) er boltinn látinn ganga til spilarans sem skráði sig inn
fyrst. Þá veit boltinn hve margir spilarar taka þátt og tilgreinir liti þeirra.
Athugið: Ef spilari er lengur en tvær sekúndur að láta boltann ganga á milli, segir hann: KEEP GOING
(HALTU ÁFRAM). Ef boltinn er látinn ganga til spilara, sem hefur þegar skráð sig inn en var ekki fyrstur til
þess, segir boltinn: KEEP GOING (HALTU ÁFRAM).
5. Síðan segir boltinn: SELECT GAME (VELDU LEIK). Ýttu á hnappinn á boltanum til að velja leik, eins og sýnt
er fyrir neðan.

Veldu leiki
Veldu einn úr fjórum leikjum sem tilgreindir eru fyrir neðan. Hver og einn leikur er útskýrður nánar síðar í
leiðbeiningunum.
Ýttu einu sinn til að velja Leik 1 – Fast Pass (Hröð sending).
Ýttu tvisvar sinnum til að velja Leik 2 – Code Challenge (Númeraþraut).
Ýttu þrisvar sinnum til að velja Leik 3 – Add One (Bæta við).
Ýttu fjórum sinnum til að velja Leik 4 – You´re Out (Þú ert úr leik).
Ýttu fimm sinnum til að fara aftur í Leik 1.
Athugið: Til að slökkva á leiknum þarf að ýta á hnappinn og halda honum niðri þar til tvö píp heyrast.
Leikurinn slekkur líka sjálfkrafa á sér þegar hann hefur ekki verið notaður í 5 mínútur.

5. Gætið þess að valda ekki skammhlaupi í rafhlöðunni.
6. Ef þessi vara veldur eða verður fyrir staðbundnum rafmagnstruflunum skal færa hana
frá öðrum rafmagnstækjum.

GANGUR LEIKSINS

7. ENDURHLAÐANLEGAR RAFHLÖÐUR: Notið þær ekki ásamt venjulegum rafhlöðum.
Fjarlægið alltaf áður en þær eru endurhlaðnar. Hlaðið rafhlöður í umsjón fullorðna.
EKKI ENDURHLAÐA AÐRAR TEGUNDIR RAFHLAÐNA.

Í byrjun leiksins: Spilarar mynda hring. Boltinn tilgreinir hvaða leikur var valinn og gefur til kynna hvað
sé hægt að fá mörg stig fyrir þann leik. (Í fyrsta skipti sem leikurinn er spilaður er ekki gefið upp flest stig.)
Boltinn gefur upp hvaða spilari byrjar leikinn. (Það er sá sem heldur á boltanum á þeim tíma). Til dæmis: Ef
„hvíti spilarinn“ heldur á boltanum segir boltinn: WHITE BEGINS (HVÍTUR BYRJAR).

8. Líkt og með alla smáhluti skala halda rafhlöðunum frá smábörnum. Ef þær eru gleyptar skal leita
læknis tafarlaust.

Í lok leiksins: Boltinn spyr hvort þú viljir spila sama leik aftur eða hvort þú viljir velja nýjan leik.

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

• Ef þú vilt spila sama leik aftur læturðu einfaldlega einhvern annan spilara fá boltann. Leikurinn byrjar aftur.
• Ef þú vilt spila einhvern annan leik ýtirðu á hnappinn á boltanum eins og lýst er fyrir ofan til að velja þann
leik sem þú vilt spila.

Leikur 1 – Fast Pass (Hröð sending)
HAFIST HANDA
1. Veldu litarhandarband og settu það á hendina eins og sýnt er. Allir gera það sama. Látið öll bönd, sem
eru ekki í notkun, til hliðar.

Markmið: Vera eins fljót(ur) og mögulegt er að láta réttan spilara fá boltann.
Boltinn tilgreinir lit að handahófi: Vertu fljót(ur) til að láta spilarann, sem er með þann lit, fá boltann.
Leikurinn heldur áfram með þessum hætti og hann verður sífellt hraðari. Ef þú lætur rangan spilara fá
boltann eða ert of lengi að láta boltann frá þér er leiknum lokið og þú munt heyra sprengingu. Boltinn
tilgreinir þá hve oft boltinn var látinn ganga rétt.

Leikur 2 – Code Challenge (Númeraþraut)
Markmið: Finna út númeraröð leynilitar með því að láta boltann ganga á milli.

2. Ýttu á hnappinn á boltanum til að kveikja á honum. Þú munt heyra tónlist og boltinn mun segja:
COSMIC CATCH!

Leikurinn byrjar á leynilegri þriggja lita númeraröð (LEVEL 3 (ÞREP 3)). Fyrsti litur númeraraðarinnar passar
alltaf við litinn sem spilarinn, sem heldur á boltanum í byrjun leiksins, er með. Láttu boltann ganga til
annarra spilara og notaðu happa-glappa aðferðina til að finna út númeraröðina. Ef þú lætur boltann ganga
til rangs spilara muntu heyra brothljóð og vera beðin(n) um að láta boltann ganga aftur til fyrsta spilarans.
Reyndu aftur að leysa röðina.
Í hvert skipti sem þú leysir númeraröðina segir boltinn: YOU BUSTED THE CODE! (ÞÚ HEFUR LEYST RÖÐINA!)
Í næsta þrepi er síðan öðrum aukalit bætt við.
Ef þér tekst að ljúka við hæsta þrepið (lengdin er leyndarmál!) mun boltinn segja: YOU WIN! (ÞÚ VANNST!)
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Leikur 3 – Add One (Bæta við)
Markmið: Búa til þína eigin litaröð og muna hana – áfram og aftur á bak.
Leikurinn hefst á einfaldri tveggja lita röð sem þú býrð til. Fyrsti liturinn í röðinni passar alltaf við litinn sem
spilarinn, sem heldur á boltanum í byrjun leiksins, er með. Láttu boltann ganga til einhvers annars spilara.
Með þessu lýkur tveggja lita röðinni. Síðan segir boltinn: REWIND IT (SNÚÐU VIÐ) og þá verður sá sem
greip boltann að kasta honum aftur til þess sem kastaði boltanum til hans. Boltinn segir þér þá að endurtaka
röðina og bæta einum lit við hana.
Þetta mynstur er endurtekið – áfram og aftur á bak – alveg eins og boltinn skipar fyrir um. Spilið heldur
áfram þar til einhver lætur boltann ganga til rangs spilara eða er of lengi að láta boltann ganga. Þá muntu
heyra sprengingu og leiknum er lokið. Þú getur byrjað aftur með nýrri tveggja lita röð. Ef þér tekst að ljúka
við lengstu röðina (lengdin er leyndarmál!) mun boltinn segja: YOU WIN! (ÞÚ VANNST!)

Leikur 4 – You´re Out (Þú ert úr leik)
Markmið: Láta boltann frá sér áður en tíminn rennur út.
Í þessum leik fellur fólk úr leik og er leikurinn spilaður í lotum. Boltinn tilgreinir lit að handahófi: Vertu
fljót(ur) að láta spilarann, sem er með þann lit, fá boltann. Leikurinn heldur áfram með þessum hætti.
Spilarinn sem heldur á boltanum EÐA sá spilari sem er í þann mund að grípa hann þegar tíminn rennur út
fellur úr leik. (Leyfilegur tími í hverri lotu er breytilegur.)
Umferð lýkur þegar eitt af eftirtöldu gerist:
1. Spilari heldur á boltanum þegar tíminn rennur út.
2. Spilari heldur á boltanum lengur en í þrjár sekúndur.
3. Bolta er kastað til þín en þú grípur hann ekki.
4. Rangur spilari grípur boltann. Boltinn segir að spilarinn sem KASTAÐI boltanum sé úr leik.
Þegar aðeins tveir spilarar eru eftir í leiknum er boltanum kastað fram og til baka. Um leið og annar spilarinn
fellur úr leik vinnur hinn.

LEIK LOKIÐ
Til að slökkva á leiknum þarf að ýta á hnappinn og halda honum niðri þar til tvö píp heyrast. Leikurinn
slekkur líka sjálfkrafa á sér þegar hann hefur ekki verið notaður í 5 mínútur.

VIÐHALD
• Meðhöndlið leikinn varlega.
• Geymið leikinn á stað sem er ekki rykugur eða skítugur.
• Haldið leiknum í fjarlægð frá rökum eða mjög heitum/köldum stöðum.
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• Takið ekki leikinn í sundur. Ef upp kemur vandamál fjarlægið þá rafhlöðurnar og setjið þær aftur í til að
endurstilla leikinn.
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