
OYUNUN ÖZETİ 

KAZANAN!

DİKKAT! Alın bandını tak ve kupayı bitiş çizgisine koy.

HAZIR! Başlama noktasında yerini al. Sonra, rakibinle 
aynı anda alın bandındaki düğmeye bas.

BAŞLA! Müzik çalınca yavaş çekimde yarış!

HAREKETSİZ KAL! Eğer alın bandın “BİİP”lerse çok hızlı gittin demektir. Ses 
durana kadar hareketsiz kal.

KAZAN! Kupayı kapan ilk sen ol. Kutlamaları duymak için alın bandındaki 
düğmeye bas.
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DİKKAT...
1.  Başlangıç ve bitiş çizgilerini belirleyin. Kuralları okuduktan 

sonra kupayı hazırlayın ve bitiş çizgisine yerleştirin. 

2.  Oyun alanındaki engelleri ve kırılabilecek objeleri kaldırın. 
Oyun sırasında her zaman çevrenize karşı dikkatli olun.

HAZIR...
1.  Sen ve rakibin başlarınıza alın bantlarını geçirin (sinyal 

lambası arkada olmalı) ve başlama noktasında yerlerinizi alın. 

2.  Sonra, ikiniz de alın bantlarınızın plastik kısmındaki düğmeye basın. Düğmelere 
ikinizin de aynı anda basması gerekir. Alın bantları geriye doğru sayarken hareket 
etmeyin.

BAŞLA!
Müzik çalınca yavaş çekimde bitiş çizgisine varmak için yarış! 
Sanki koşuyormuş gibi kollarını ileri geri hareket ettir ama 

hızlı gitme!

OYUNUN AMACI İÇİNDEKİLER
2 adet hız denetimli alın bandıKupaya ulaşmak için yavaş çekimde yarışın! 

İlk defa oynarken, her bir alın bandına pilleri takın. 
(Bunun için  aşağıdaki resme bakın.)

BİİP! 
Eğer çok hızlı hareket edersen 

alın bandındaki sinyal 
lambasında ışık 

yanar ve “BİİP” sesi 
duyulur. Işık ve ses 

durana kadar hareketsiz 
kal! Sonra yarışa devam et.

KAZANAN
    Kupayı ilk kapan oyunu kazanır! Kalabalığın 

 kutlamalarını duymak için düğmeye bas! 

Tekrar yarışmak için başlama noktasına geri dönün ve geri sayımı 
      başlatmak için düğmeye tekrar basın.

         Not: Kullandıktan sonra alın bantlarını temizleyin.

 TEMİZLİK
 Alın bandının havlu kumaş kısımlarını nemli bir bezle silin. Kaldırmadan 

 önce kurumasını bekleyin.

 

 ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI

     DİKKAT
1.  Tüm küçük parçalar gibi piller de çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yutulması durumunda 

hemen bir doktora başvurulmalıdır. 
2.  Ürünü kullanmadan önce  açıklamaları dikkatle okuyun. Her zaman önerilen pilleri, + ve 

– kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın. 
3.  Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (karbon-çinko) pillerle alkalin 

pilleri birlikte kullanmayın. 
4.  Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın. 
5.  Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartmayı unutmayın.

6.  Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın. 
7.  Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit yapabilir. 

Gerekirse oyuncağı yeniden ayarlayın (kapatıp tekrar 
açarak veya pillerini çıkartıp tekrar takarak). 

8.  ŞARJ EDİLEBİLEN PİLLER: Bu pilleri 
farklı tip pillerle birlikte 

kullanmayın. Şarj 
etmeden önce 
pilleri mutlaka 
ürünün içinden 

çıkartın. Şarj işlemi 
mutlaka bir yetişkinin kontrolünde 

yapılmalıdır. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN. 

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. 
    Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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PİLLERİ TAKMAK İÇİN: 
Pilleri takmak için bir yıldız 
tornavida (kutuya dahil 
değildir) kullanın.  
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SİNYAL LAMBASI

AÇIK/KAPALI

®

ALKALİN PİLLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR  
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0-3UYARI:  
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  


