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Tag en 

hammer, 

og slå 

dig løs!
Indhold:  
Elektronisk ”Mos en muldvarp” 
og 4 plastikhamre.

4+
ALDER

1–4
SPILLERE SPIL

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

ADVARSEL:
1.   Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den angivne type, og sørg for, at polerne 

(+ og –) sidder rigtigt.
2.   Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- og alkalinebatterier.
3.  Fjern altid fl ade 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.   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.

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

Mos en muldvarp er et registreret varemærke for Bob´s Space Racers, Inc.
© 2008 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.

www.hasbro.dk

Made in 
China
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Er du klar til at have det hammersjovt og 
banke dig ind på førstepladsen?

BATTERIER
Bed en voksen om at isætte eller fjerne 3 x LR6 alkalinebatterier. Se bagsiden. 

LYDSTYRKE 
Tryk her for at 
justere lydstyrken.

ON/OFF–KNAP
Skub her for at tænde 
eller slukke spillet og for 
at vælge et spil.

MULDVARPE-MOS!
For at mose en muldvarp skal du hurtigt slå den på hatten med din hammer. Hvis du hører et:  

Boing! Godt klaret! Du får 10 point for at mose den rigtige muldvarp i tide.

Brum! Surt! Du mister 10 point for at mose den forkerte muldvarp eller for at mose den rigtige 
muldvarp, men for sent.   

SPIL SELV
1.  Mos en muldvarp for at starte spillet.
2.  Når en muldvarps hat lyser op, skal 

du hurtigt mose den!
3.  Når du har fået 10 brum, slutter 

spillet. Muldvarperne fortæller dig, 
hvor mange point du har fået.

4.  Prøv at slå din egen score, næste 
gang du spiller.

5. Du kan højst score 1.000 point.

NEMT SPIL
Vælg en muldvarp
I skal skiftes til at mose den muldvarp, 
der er tættest på jer. Hvis I kun er to om 
at spille, kan I mose to muldvarper hver.  

Husk din lyd
Før spillet starter, vil hver spillers 
muldvarp lyse op og spille sin særlige 
lyd. Husk din muldvarps lyd – den skal 
du lytte efter gennem hele spillet.

Du vil også høre en bonuslyd, der bliver 
afspillet tilfældigt i løbet af spillet. Den 
lyd skal I alle sammen huske. 

Slå jer løs!
Du skal hurtigt mose din muldvarp, når:

• din muldvarps hat lyser op, og den spiller sin særlige lyd
• du hører bonuslyden (den spiller, der først moser sin muldvarp, får 10 bonuspoint)

Den spiller, der først får 100 point, vinder!  

SVÆRT SPIL
Dette spil er næsten magen til det nemme spil, bortset fra at muldvarperne ikke lyser op – 
de spiller kun deres lyd. 
Når der ikke er noget lys til at hjælpe dig, skal du huske din muldvarps lyd og bonuslyden. 
Lyt godt efter, så du ved, hvornår du skal mose din muldvarp!
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