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AIKUISEN KOOTTAVA
Martti on valmistautumassa reissuun, mutta hän on kokenut kovia
traktoreja kaataessaan. Tartu pinsetteihin ja ryhdy laittamaan
Marttia kuntoon – vakoilevassa hinausautossa on kaikkea
kummallista. Varo koskemasta seiniin, tai valmistaudu Martin
nurinkuriseen kyytiin. Ryhdy hommiin, Martti tarvitsee apua!

•	ONNISTUIT! Jos poistat anatomiaosan sytyttämättä valoa ja laukaisematta
ääntä, saat maksun pankkiirilta. Pane osa eteesi ja siirrä käytetty
Lääkäri-kortti syrjään. Vuorosi on päättynyt.
•	VIRHE! Jos sytytät valon ja laukaiset äänen kesken leikkauksen, vuorosi
päättyy. Aseta osa takaisin koloon ja pidä Lääkäri-kortti edessäsi.
Nyt on kirurgin vuoro yrittää.

KIRURGI

PELIN TARKOITUS

Nyt kaikki pelaajat katsovat Kirurgi-korttinsa.
Pelaaja, jonka Kirurgi-kortissa on kyseisen
leikkauksen kuva, koettaa nyt poistaa
osan tuplapalkkiota vastaan.

Kerätä eniten rahaa tekemällä Martille leikkauksia.

SISÄLTÖ
Pelilauta, jossa on potilas Martti, ja pinsetit • 22 korttia
• 11 muovista anatomiaosaa • Leikkirahaa • Säilytyslaatikko

ENSIMMÄINEN PELIKERTA

• Aseta paristot paikoilleen (katso Tärkeää tietoa paristoista).
•	Irrota anatomiapelin osat varovasti muovikehikosta. Tasoita tarvittaessa osiin
jääneet ylimääräiset muovipiikit kynsiviilalla tai hiekkapaperilla. Vie muovikehikko
roskiin, kun olet irrottanut pelin osat siitä.
•	Irrota pinsetit kevyesti painamalla ja vetämällä.
•	Säilytyslaatikon kiinnittäminen: Käännä pelilauta
ylösalaisin ja työnnä säilytyslaatikko paikalleen
kuvan mukaisesti. Varmista, että laatikko liukuu
helposti auki ja kiinni. Käännä pelilauta takaisin
oikein päin. Katso kuvaa.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN

Erota Lääkäri-kortit ja Kirurgi-kortit toisistaan. Sekoita Kirurgi-kortit ja jaa ne
kuvapuoli ylöspäin niin, että jokainen pelaaja saa yhtä monta korttia. Pane
ylimääräiset kortit sivuun pois pelistä. Sekoita Lääkäri-kortit ja aseta ne kuvapuoli
alaspäin pelilaudan viereen. Valitse pankkiiri, joka maksaa pelaajille onnistuneista
leikkauksista. Pudota jokainen anatomiaosa kyljelleen vastaavaan pelilaudan koloon.

PELIN KULKU
Nuorin pelaaja aloittaa. Sen jälkeen on hänen vasemmalla puolellaan olevan
pelaajan vuoro.

Huomaa: Jos kyseinen Kirurgi-kortti ei ole pelissä,
pane Lääkäri-kortti pinon alimmaiseksi kuvapuoli
alaspäin. Seuraavaksi on lääkärin vasemmalla
puolella olevan pelaajan vuoro.
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Ota pois se, niin saat Martin hyvälle

•	Jos kirurgi onnistuu, hän saa maksun. Siirrä
molemmat suoritetun leikkauksen kortit pois
pelistä. Seuraavaksi on lääkärin vasemmalla
puolella olevan pelaajan vuoro.
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• J
 os kirurgi ei onnistu leikkauksessa,
Lääkäri-kortti pannaan pakan alimmaiseksi
kuvapuoli alaspäin. Kirurgi pitää itsellään Kirurgi-kortin.
Seuraavaksi on lääkärin vasemmalla puolella olevan pelaajan vuoro.

VOITTAMINEN
Peli päättyy, kun kaikki 11 anatomiaosaa on poistettu. Eniten rahaa kerännyt pelaaja
voittaa

PELIN SÄILYTTÄMINEN
Laita kaikki anatomiaosat säilytyslaatikkoon. Kiinnitä pinsetit pykälän alle painamalla
ja varovasti työntämällä. Laita muut pelin osat pelilaudan alle.

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

PARISTOJEN ASENTAMINEN
Irrota pelin pohjassa olevan paristokotelon
ruuvi ja poista kansi. Asenna neljä AAA-paristoa
(suosittelemme alkaliparistoja) koteloon niin, että
niiden navat (+) ja (–) vastaavat muovissa olevia
merkintöjä. Aseta kansi takaisin paikalleen ja
kiristä ruuvi.

x4 TARVITAAN
PARISTOT
On suositeltavaa käyttää alkaliparistoja. Paristojen lisäämiseen

1,5 V AAA- tai LR03-paristo
EIVÄT SISÄLLY PAKKAUKSEEN

			

tarvitaan Philipsin ristipääruuvitaltta (ei sisälly pakkaukseen).

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:

1.	Noudata aina ohjeita huolellisesti. 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 se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
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.

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

OMALLA VUOROLLA
1.	Nosta päällimmäinen Lääkäri-kortti ja lue se ääneen. Kortista näet, mikä osa
sinun tulee poistaa ja kuinka paljon rahaa saat siitä.
2.	Ota pinsetit ja yritä poistaa kortin osoittama anatomiaosa. Muista kuitenkin
varoa! Jos kosket kolon metalliseiniin, Martin etuvalot syttyvät, ja autosta kuuluu
enemmän ääntä kuin kaadetusta traktorista!
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