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FORBEREDELSER 
Tænd brikkerne: Stil brikkerne op, så siderne rører hinanden, 
og tryk så på tænd/sluk-kontakten på hver enkelt brik.

Vælg sprog
Brikkerne indeholder 2 sprog: norsk og dansk. For at vælge sprog 
skal du tænde brikkerne (stil brikkerne op, så siderne rører 
hinanden, og tryk så på tænd/sluk-kontakten på hver enkelt brik).
Brikkerne skal se sådan ud:

For at vælge den norske version trykker du på tænd/sluk-kontakten 
på N eller O. For at vælge den danske version trykker du på tænd/
sluk-kontakten på D eller K.
Når du har valgt sprog, kommer 1-2-3-menuen frem. På den kan du 
vælge spil 1, 2 eller 3 ved at trykke på tænd/sluk-kontakten under 
det ønskede spil.
Bemærk: For at skifte sprog skal du trykke på reset-knappen på hver 
enkelt brik og følge ovenstående trin. Du skal også vælge sprog igen, 
når du har skiftet batterier.
Når 1-2-3-menuen kommer frem, kan du vælge spil 1, 2 eller 3 ved 
at trykke på tænd/sluk-kontakten under det ønskede spil. 

1-2-3-MENUEN

Du kan til enhver tid slukke brikkerne. Du skal bare stille dem på 
række og holde tænd/sluk-kontakten på en af brikkerne nede (du 
kan også slukke brikkerne enkeltvis). 
Automatisk slukning: Hvis brikkerne ikke har været aktive i ca. 
3 minutter, slukkes de automatisk.

SPIL 1: BOGGLE FLASH
For 1 spiller 
Spillets formål: Dan så mange ord på 3, 4 eller 5 bogstaver, som 
du kan, før tiden løber ud. 
Hver brik viser et bogstav, og nu begynder nedtællingen! Stil hurtigt 
brikkerne op, så de danner ord. Brikkernes sider skal røre hinanden. 
Se eksempel 1. Hver gang du har dannet et korrekt ord, blinker 
brikkerne, og du hører et bip. Hvis du danner et ord, som du 
allerede har fået point for, bipper brikkerne, men de blinker ikke.
Bonustid: For hvert ord på 5 bogstaver, du danner, får du 5 sekunder 
ekstra.
Du hører advarselsbip, 5 sekunder før tiden løber ud. Brikkerne 
viser  og spillet slutter.

Eksempel 1 
Her er nogle af de ord, du kan danne ud fra bogstaverne nedenfor. 
Bemærk, at du kan danne et helt nyt ord ved at sætte en bøjning på.

Point: Du får 1 point for hvert ord, du danner. Dit aktuelle pointtal 
(PT.) vises først, og derefter kommer det maksimale (MAX) antal 
point (det højeste pointtal, du kan opnå med disse bogstaver). 
Se eksempel 2. Hvis du vil spille spil 1 igen, skal du trykke på en 
knap på disse skærme. Eller vente på, at 1-2-3-menuen kommer 
frem, og så trykke på en knap for at spille et nyt spil. 

Eksempel 2 
I dette eksempel dannede spilleren 10 ord og fi k 10 point.

Det maksimale antal point er 18, så der kunne være dannet 
yderligere 8 ord! 

Tips til orddannelse

*  Bliv ved med at bytte rundt på brikkerne, mens du 
prøver at danne nye bogstavkombinationer. 

*   Prøv med usædvanlige bogstavkombinationer 
- måske giver de point. Du vil blive forbavset, så 
mange bogstavkombinationer der giver korrekte 
ord! 

*  Hver ordform giver 1 point, så husk at bruge 
forstavelser, fl ertalsendelser og andre brikker for at 
maksimere dit pointtal.

Indhold:
5 smartlink-bogstavbrikker, 

opbevaringsæske
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8+
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SPIL 2:  BOGGLE FLASH – 5 BOGSTAVER 
For 1 spiller
Spillets formål: Scor så mange point, som du kan, ved at danne et 
ord på 5 bogstaver, hver gang bogstaverne blandes. 
Hver brik viser et bogstav, og nu begynder nedtællingen! 
Dan hurtigt et ord på 5 bogstaver ud af de bogstaver, du har til 
rådighed. Hvis det lykkes, viser brikkerne 5 nye bogstaver. Bliv ved 
med at spille, indtil tiden løber ud, før du har nået at danne et ord 
på 5 bogstaver. Spillet er slut, og brikkerne viser et ord på 5 
bogstaver, der kunne være dannet ud af de bogstaver, du havde 
til rådighed.
Point: Du får 1 point for hvert ord på 5 bogstaver, du danner. Når 
tiden løber ud, kommer dit pointtal (PT.) frem. Derefter vises 
1-2-3-menuen, og du kan vælge mellem samtlige spil på menuen.

SPIL 3: BOGGLE FLASH – PAS
For 1 eller fl ere spillere
Spillets formål: Spillerne skiftes til at danne ord på 5 bogstaver 
med bogstaverne på brikkerne. Spillerne er ude af spillet, når tiden 
løber ud, før de har nået at danne et ord. Den sidste spiller, som er 
tilbage i spillet, vinder. 
Hver brik viser 1 bogstav. Den første spiller har kun kort tid til at 
danne et ord på 5 bogstaver, som indeholder disse bogstaver. 
•  Hvis det lykkes, viser brikkerne “N-Æ-S-T.” Spilleren giver 

brikkerne videre til spilleren til venstre, som trykker på en hvilken 
som helst knap og får 5 nye bogstaver, som han/hun hurtigt prøver 
at danne et ord på 5 bogstaver ud fra.

•  Hvis en spiller misser, viser brikkerne “U-D-E.” Herefter 
fremkommer det ord, spilleren ikke kunne danne, og derefter 
“N-Æ-S-T.” Spilleren er ude af spillet og giver brikkerne videre til 
spilleren til venstre.

Spillet fortsætter, men for hver tur bliver tidsfristen kortere. 
Spillerne forlader spillet én efter én, og den sidste, der er tilbage, 
har vundet! Derefter kommer 1-2-3-menuen frem (skiftende med 
“N-Æ-S-T”), og der kan vælges mellem samtlige spil på menuen. 

UDFORDRINGER MED 4 BOGSTAVER
Vil du have en ekstra udfordring? Spil spil 1, 2 eller 3 med kun 4 
brikker. Stil 4 tilfældige brikker op, og gå i gang. Sådan adskiller de 
enkelte spil sig fra 5-bogstavs-spillet:
Spil 1: Spillet er det samme, men du skal danne ord på 2, 3 og 4 
bogstaver. Du har mindre tid, men du får 5 sekunder i bonus for 
hvert ord på 4 bogstaver, du danner. 
Spil 2 og 3: Spillet er det samme, men du/I skal danne ord på 4 
bogstaver, og der er mindre tid. 

PAK SPILLET SAMMEN 
Det er pærelet: Bare fold reglerne sammen, og læg dem i bunden af 
den praktiske opbevaringsæske af plastic. Derefter anbringer du 
brikkerne side om side og sætter låget på. Nu kan du tage spillet 
med dig og spille overalt!

Sådan udskiftes batterierne i de 
enkelte brikker: 

Løsn skruen på batterirummet bag på 
brikken, og fjern dækslet. Sæt batteriet i 
med “+”-siden opad. Sæt dækslet på 
plads igen, stram skruen, og tryk 
på RESET.

INFORMATION OM BATTERIER

 ADVARSEL:
1.  Som med alle andre smådele bør disse batterier opbevares 

utilgængeligt for børn. Hvis batterierne sluges – søg straks 
lægehjælp.

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

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

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

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

6.  Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.

7.  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).

8.  BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. 
FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE 
TYPER BATTERIER.

Batterier skal smides særskilt væk på den lokale 
affalds- og genbrugsstation. De må ikke smides ud 
sammen med almindeligt husholdningsaffald.

RESET
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BATTERIER INKLUDERET
Udskift dem med 5 x 3,0 V CR2032 litium-batterier. 
Stjerneskruetrækker (ikke inkluderet) skal bruges, 
når batterierne skiftes.  
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