
Spillets formål

Du har en bold og et bæger … Få bolden i bægeret.

Hvis du gør, som der står på kortet, kan du beholde kortet. 

Den, som først får samlet 3 kort, vinder!

  

Vigtigt
Drik ikke af Cuponk-bægeret.
Kom aldrig væske i det.

Færdig med at spille?

Drej I/O-knappen på bægeret over på O. Spillet lukker 

selv ned efter et kvarter, hvis det ikke er i brug. En stribe 

røde lys blinker hvert 15. sekund, så du kan se, at spillet 

stadig er tændt.

Opbevaring

 • Læg ALDRIG dette spil væk.

 •  Potteplanter og diverse møbler 

følger ikke med. Det, der står 

under ”Indhold”, følger med.

SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER
1.  Kontrollér, at I/O-knappen i bunden af bægeret står på O.
2.  Løsn skruen på batterirummet, og fjern dækslet.
3.  Isæt 3 AAA-batterier. Husk, at polerne (+ og -) 

skal passe sammen.
4.  Skru dækslet til batterirummet på igen.

VIGTIGT: INFORMATION 
OM BATTERIER
Venligst gem denne information som fremtidig reference. 
Batterierne bør udskiftes af en voksen.

Batterier skal smides særskilt væk på den lokale affalds- 
og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen 
med almindeligt husholdningsaffald.
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 ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af 

den specifi - cerede 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.

8.  Som med alle andre smådele bør disse batterier 
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis batterierne sluges 
- søg straks lægehjælp.
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Indhold

• 2 Cuponk-bolde • 1 elektronisk Cuponk-bæger

• 1 kartonsliske • 30 skudkort (5 sliskeskudkort,

5 blanke skudkort, 20 Cuponk-standardskudkort)

Samling

1. Fold slisken omkring bægeret.

2. Saml slisken ved at låse tappen fast i revnen.

3.  Justér slisken, så den hviler på kanten af bægeret.
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HURTIGE
REGLER

1. Træk et kort.

2. Udfør dit skud.
 - Lykkedes det? Du beholder kortet.

 - Mislykkedes det? Næste spiller prøver.

3.  Den spiller, der først får 

samlet 3 kort, VINDER!

4. Gentag punkt 1-3.

5. Forstået? Så bare kom i gang!

Forberedelser

1.  Bland skudkortene, og læg dem med billedsiden 

nedad. Det er den bunke, I skal trække kort fra.

2.  Så begynder spillet – drej I/O-knappen i bunden 

af bægeret over på I.

3.  Nu skal I blive enige om, i hvilken rækkefølge I 

skal skyde. Hold jer altid til denne rækkefølge.

.
Selve spillet

Når det bliver din tur:

1. Vend det øverste skudkort.

Så mange 
forsøg har du 
til at udføre 

skuddet.
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Hvis det ikke fremgår af dit kort, at 

bolden skal røre jorden eller noget 

andet, behøver den ikke gøre det, 

før den lander i bægeret. Men den 

må godt, hvis du synes.
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2.  Først skal I blive enige om, hvor langt

I skal stå fra bægeret, når I skyder.

 Udfør dit skud.

3. Lykkedes det?

 JEPS!

 Behold skudkortet, og læg det foran dig.

 Den næste spiller trækker et nyt skudkort.

 NÆH!

  Den næste spiller prøver det skudkort, som du trak. 

Samme regler gælder. Hvis det lykkes, beholder han/

hun kortet. Hvis det mislykkes, prøver den næste spiller.

Hvis det kort, du vender, er 

blankt, skal du selv opfi nde

et skud.

 •  Hvis INGEN får skuddet til at lykkes, og dit 

skudkort kommer tilbage til dig, skal du vende et 

nyt skudkort og begynde forfra.

Hvem vinder?

Den spiller, der først får samlet 3 kort, vinder.

For øvede spillere

 •  Nu skal I igennem hele kortbunken.

Den, der får fl est kort, vinder. 

 • Opfi nd nye skud ved at kombinere nogle af de sædvanlige.Hvis det fremgår af dit kort, at 

bolden skal røre jorden eller noget 

andet en eller fl ere gange, skal du 

skyde, så den gør dét.

Andre måder at 

spille på 

 •  Brug de 5 blanke kort til a
t opfi nde skud, som 

passer perfekt til stedet, hvor I spiller, eller skab jeres 

egen personlige stil. Imponér dine venner og fans. 

Opfi nd vanvittige skud, og optag dem på video, så 

folk kan se, at du har udført dem. 

 •  Hvis det skal være lidt lettere, så lad kraven 

sidde på bægeret under hele spillet. 

 •  Hvis du har mere end 1 stykke tilbehør, kan du 

lægge alle de skudkort, du har, sammen og lave 

en super-Cuponk-bunke.

 • Lav dine egne regler!
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Hvis du skal bruge slisken til dit 

skud, så sæt den fast på bægeret 

(se side 1). 
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