YAŞ

x2 1,5V C veya LR14

4+

ALKALİN PİLLERLE ÇALIŞIR.
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

2–3
OYUNCU

PİLLERİ TAKMAK İÇİN

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

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT:

Aa

Howard sabah büyük
bir kaşıntıyla uyandı!
Zıplayan bu böcekleri
hızla yakalamak
sana kaldı!

0617E0884131

1. Ürünü kullanmadan önce açıklamaları dikkatle okuyun. Her zaman önerilen pilleri, + ve –
kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın.
2. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (karbon-çinko) pillerle alkalin pilleri
birlikte kullanmayın.
3. Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
4. Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartmayı unutmayın.
5. Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın.
6. Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit yapabilir. Gerekirse oyuncağı yeniden
ayarlayın (kapatıp tekrar açarak veya pillerini çıkartıp tekrar takarak).
7. 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.

© 2016 Hasbro. Tüm hakları saklıdır.
Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800.
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET.
İngiltere.
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir.
Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye
☎ +90 2164229010, info@hasbro.com.tr
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın.
Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.

UYARI:

0-3

BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

OYUNUN AMACI
Seçtiğin renkteki böcekleri en hızlı şekilde yakala!

İÇİNDEKİLER
yatak çerçevesi • yatak başı • ayak ucundaki parça • karton oyun alanı
• karton ek • 3 maşa • 36 plastik böcek

www.hasbro.com.tr
www.hasbrokutuoyunlari.com
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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN
KURULMASI GEREKİR

DİKKAT:

Çocuğun saçı, oyuncağın hareketli parçalarına
temas ederse saç parçaların arasına sıkışabilir.
Yetişkin gözetimi gerekmektedir.

0617E0884131

Aa

BedBugs

Rules (TK)

6/12/17 2:13 PM

İLK DEFA OYNARKEN

OYUN ZAMANI!

1. İki pil yerleştirin. (Arka sayfadaki pil kullanım talimatlarına
bakın.)
2. Şekilde gösterildiği gibi yatak
başını yatak çerçevesine takın. Ayak
ucundaki parçayı da aynı şekilde
yatak çerçevesine geçirin.
Not: Oyunu kaldırırken yatak başını
ve ayak ucundaki parçayı çıkarın.
3. Karton oyun alanını ve karton eki
yatak çerçevesine yerleştirmek için
şekilde gösterildiği gibi çıkıntıları
deliklere geçirin.

1. T üm oyuncular bu çılgın böcekleri yakalamak için ellerinde
maşalarıyla yatağın başına toplanır.
2. Bir oyuncu üçe kadar sayar ve sonra yatağın kenarındaki
düğmeye basar. Bu düğme yatağı harekete geçirir ve böcekler
zıplamaya başlar.
3. Oyuncular maşalarıyla aynı renkteki böcekleri yakalamaya çalışır.
Bir oyuncu bir böcek yakaladığında onu önüne koyar ve daha
çok yakalamaya devam eder.
4. Bir oyuncu seçtiği renkteki tüm böcekleri yakaladığında “ZIP ZIP
BÖCEKLER” diye bağırır ve yatağı durdurmak için düğmeye basar.
Bu durumda tüm oyuncuların maşalarını yere bırakması gerekir.
Hemen “ZIP ZIP BÖCEKLER” diye bağıran oyuncunun gerçekten
oyunu kazanıp kazanmadığı kontrol edilir.
		 Not:
yyBöcekleri yakalamak için sadece maşayı kullanman gerekir.
Parmaklarını kullanma!
yySadece seçtiğin renkteki böcekleri yakala! Bir başka oyuncunun
seçtiği renkte bir böcek yakalarsan yatağa geri bırak.
yyEğer yatağı durdurursan ve yakaladığın böceklerin arasında
bir başkasının böceği varsa oyundan çıkarsın! Örneğin, yeşil
rengi seçtin ama yakaladığın böcekler arasında sarı bir böcek
var. Bu durumda seçtiğin renkte olmayan tüm böcekleri yatağa
geri bırak. Sonra üçe kadar say ve kalan oyuncuların oyunu
bitirebilmesi için düğmeye basarak yatağı çalıştır.

OYUNA HAZIRLIK!
1. 3 6 böceğin tamamını yatağın üzerine gelişigüzel
yerleştirin.
2. Her oyuncu bir maşa seçer.
Oyuncuların seçtikleri maşayla
aynı renkteki böcekleri
yakalaması gerekir.
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KAZANAN!
Seçtiği renkteki tüm böcekleri yakalayan ve yatağı durduran ilk
oyuncu oyunu kazanır! Ama sakın unutma: yakaladığın böceklerin
arasında bir başka oyuncunun böceği varsa galibiyetin geçersiz
sayılır ve diğer oyuncular aralarından biri kazanana kadar oyunu
oynamaya devam eder.
Not: Oyunu iki oyuncu oynuyor olsa da 36 böceği, yani tamamını
yatağa yerleştirmen gerekir!
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