Aikuisen koottava.

x2 EDELLYTTÄÄ PARISTOJA TOIMIAKSEEN
1,5 V:n AA- tai LR6-kokoiset paristot
EIVÄT SISÄLLY
PAKKAUKSEEN

Suosittelemme alkaliparistoja. Paristojen asentamisessa tarvitaan
ristipääruuvimeisseliä (ei sisälly pakkaukseen).

Varmista, että virta on katkaistu hain päällä sijaitsevasta virtakytkimestä. Löysää

sitten hain alapuolella olevan paristolokeron ruuvia ja irrota paristolokeron kansi.
Asenna kaksi AA-alkaliparistoa paikoilleen. Varmista, että pariston plus- ja miinusnavat (+/-) ovat paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Pane luukku takaisin
paikoilleen ja kiristä ruuvi.

TÄRKEÄÄ:

AIKUISEN TULEE VAIHTAA PARISTOT. OLE HYVÄ JA SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAA TARVETTA
VARTEN. PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:
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ja takaa-ajopeli!

Paristolokeron kansi

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.

IKÄ

5+

P aristot tulee viedä erillisenä jätteenä paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Älä laita niitä kotitalousjätteen
joukkoon.
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VAROITUS:

Hiukset voivat takertua lelun liikkuviin osiin.
Aikuisen valvontaa tarvitaan.

• Moottoroitu hai, jossa on kiertovarsi ja 2 levyä
• pelilauta • 4 kalanappulaa • 2 noppaa

Shark Attack!

2–4
PELAAJAA

ENSIMMÄINEN PELIKERTA

VALMISTELUT

1. Hai asetetaan katkoviivan taakse.

Ota pelin osat pakkauksistaan ja vie
pakkausmateriaalit kierrätykseen tai roskiin.
Paristojen asentaminen: Asenna kaksi AA-paristoa
haihin. Tietoa paristoista on viimeisellä sivulla.

PELIN KOKOAMINEN

Noudata kohdissa 1–4 annettuja ohjeita ja katso mallia alla
olevasta kuvasta.

2. Pelaaja valitsee itselleen kalanappulan ja panee sen pelilaudalle samanvärisen
kalan päälle. Tätä kalaa liikutetaan pelin aikana. Kaikki pelaajat tekevät
samalla tavalla.
3. Vanhin pelaaja toimii nopanheittäjänä. Pelin aikana hän heittää noppia ja
huutaa heitetyt värit. Nopanheittäjä siirtää myös omaa kalaansa.

PELAAMINEN

1. Hai käynnistetään painamalla siinä olevaa virtapainiketta.

Hai

Kiertovarsi
Kiertovarsi
Yksitappinen
levy

2. Nopanheittäjä heittää noppia ja pelaajat liikkuvat alla esitettyjen
ohjeiden mukaan.
• Nopanheittäjä heittää molempia noppia ja huutaa nopeasti heitetyt värit.
Jos kummallakin nopalla heitetään sama väri, se huudetaan kahdesti
(esimerkki: ”Vihreä, vihreä!”).
• Pelaajat, joiden kalan väri huudettiin, siirtävät kalaansa nopeasti yhden
ruudun eteenpäin (haista poispäin). Jos oma väri huudetaan kahdesti,
pelaaja saa siirtyä kaksi ruutua. Huomaa: Pelaajat voivat koskea kalaan vain
liikuttaessaan sitä. Kalaan ei saa koskea noppien heiton välisenä aikana.
• Kun kaloja on siirretty, nopanheittäjä heittää noppia nopeasti uudestaan ja
huutaa heitetyt värit.

”Syödyksi” tuleminen

Pelin aikana hai liikkuu koko ajan lähemmäksi kaloja. Jos hain suu peittää kalan
kokonaan, se ”syö” kalan, ja kalan omistaja putoaa pelistä. Syödyt kalat jätetään hain
suuhun, kunnes peli päättyy.

Hai
Kaksitappinen
levy

Kiertovarsi

Jos hain suu koskettaa kalaa, mutta ei peitä sitä kokonaan, pelaaja on edelleen
mukana pelissä. Jos nopanheittäjän kala syödään, hän putoaa pelistä, mutta jatkaa
noppien heittämistä ja heitettyjen värien huutamista.

VOITTAMINEN
Pelilauta
KUVA 1

1. Pane pelilauta tasaiselle alustalle. Pane kaksitappinen muovilevy pelilaudan
alle ja työnnä tapit laudan keskellä oleviin reikiin.
2. Pane yksitappinen muovilevy kahden laudan läpi työntyvän tapin päälle.
3. Pane kiertovarren pyöreä pää pelilaudan keskeltä työntyvään tappiin.
4. Kiinnitä hai kiertovarteen liu’uttamalla kiertovarsi hain sivulla
olevaan aukkoon.
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Peli jatkuu, kunnes pelissä on enää yksi kala jäljellä. Kalan omistaja voittaa pelin.
Jos kaksi viimeistä pelissä mukana olevaa kalaa syödään samaan aikaan, tuloksena on
tasapeli. Silloin voittaja selviää pelaamalla uusi peli!

MUITA PELITAPOJA

• Peli on lyhyempi, jos hai pannaan pelin alussa
yhtenäisen viivan taakse katkoviivan sijaan.
• Pelaajat heittävät noppia vuorotellen:
kun noppia on heitetty ja kaloja siirretty,
nopanheittäjä antaa nopat vasemmalla
puolellaan olevalle pelaajalle.
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