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UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.

AA

PİL SIZINTISINI ÖNLEMEK İÇİN
1. Kullanım talimatlarını her zaman dikkatli bir şekilde
takip edin. Her zaman önerilen pilleri kullanın ve
pilleri + ve - kutuplarının doğru yerleştirildiğine
dikkat ederek takın.
2. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart
(çinko karbon) pillerle alkalin pilleri birlikte
kullanmayın.
3. Ömrü zayıflamış veya bitmiş pilleri ürünün içinde
bırakmayın.
4. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pillerini çıkartın.
5. Kutup başlarına kısa devre yapmayın.
6. ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle
birlikte kullanmayın. Şarj etmeden önce pilleri
mutlaka ürünün içinden çıkartın. Pilleri, bir yetişkinin
gözetiminde şarj edin. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ
ETMEYİN.
Bu ürün elektriksel dalgalanmaya neden oluyorsa veya
elektriksel dalgalanmadan etkileniyorsa ürünü diğer
elektrikli cihazdan uzak tutun. Gerekirse (kapatıp tekrar
açarak veya pilleri çıkarıp tekrar takarak) ürünü yeniden
ayarlayın.

PİLLERİ TAKMAK İÇİN

Pilleri takmak için bir yıldız tornavida
(kutuya dahil değildir) kullanın.

EYVAH! VETERİNERİ ÇAĞIRIN!
Sam’in köpeği Rex-Ray, yememesi gereken bir şeyler yemiş. Köpeğin iyileşmesi
sizin elinizde. Köpek-o-skopu sırayla kullanarak, çılgın parçaları köpeğin
karnının içinden ilerletip kuyruğundan çıkarın!

“BİİİP”lenmemeye
dikkat edin!

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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Üründe mıknatıs bulunmaktadır.

İçindekiler: Oyun ünitesi ve mıknatıslı
Köpek-o-skop • 8 plastik çılgın parça.
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3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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OYUNA HAZIRLIK

İlk kez oynarken ürünle birlikte gelen demo pilleri alkalin pillerle değiştirin. (Arkadaki şemaya bakın.)
1. Oyun ünitesinin dik durması için destek çubuğunu yerleştirin.
Komik sesler çıkarması için burnuna basın!
2. Çılgın parçaları toplu bir şekilde Rex-Ray’in önüne yerleştirin.
Hemen gaz çıkarması için basın ve
3 saniye boyunca basılı tutun!

OYUN ZAMANI
En küçük oyuncu oyuna başlar.

SIRA SİZE GELDİĞİNDE

1.	Parçalardan birini Rex-Ray’in
ağzına bırakarak karnına
inmesini sağlayın.
2.	Köpek-o-skop’u kullanarak parçayı
Rex-Ray’in karnının içinde ilerleterek
kuyruğundan çıkarın! Yoldan çıkmamaya
çalışın, aksi takdirde “biiip”lenirsiniz!
• Çılgın parça Rex-Ray’in karnından
düşerse ve “biip”lenirseniz sıranız
sona erer. Parçayı diğerlerinin
yanına geri koyun.
• Çılgın parçayı başarılı bir şekilde
çıkarırsanız Rex-Ray gaz
çıkararak ya da havlayarak
rahatladığını gösterir!
Parçayı puan olarak saklayın.
3.	Şimdi Köpek-o-skop’u başka bir
oyuncuya verin. Artık sıra o oyuncuda!
Tüm parçalar başarılı bir şekilde
çıkarılana kadar oynamaya devam edin!

KAZANAN

Tüm parçalar başarılı bir şekilde çıkarıldıktan
sonra en çok çılgın parçaya sahip olan oyuncu
oyunu kazanır.

ANTRENMAN MODU: Çılgın parçaları
düşürmeden çıkarmak için alıştırma yapmak
isterseniz oyun ünitesini yatay bir şekilde
masanın üstüne yerleştirin.

OYUNUN SONU

8.5” x 11” 4C2S SINGLE FOLD TO 8.5” x 5.5”
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Parçaları destek çubuğunun arkasındaki bölümde saklayın.
Oyun kendi kendine kapanacaktır.

