2 tryby gry
10

Użyj stojaka na rożek
(wersja łatwiejsza)
Rożek ustaw na stojaku. Każdy gracz
naciska dźwignię z boku łyżki,
a następnie wykonuje czynności z tarczy.
Po zakończeniu swojej rundy przekaż
łyżkę następnemu graczowi.
Bądź ostrożny, odpadniesz z gry, jeśli
lodowa wieża przewróci się w trakcie
nieudanego ruchu.

11

Przechodny rożek
Podczas swojego ruchu, gracz trzyma
rożek. Pierwszy gracz naciska dźwignię
z boku łyżki, a następnie wykonuje
czynność wylosowaną w okienku w rączce
łyżki.
Po zakończeniu swojej rundy, gracz
przekazuje łyżkę następnej osobie..

Zdjęcia i kolory umieszczone na opakowaniu mogą̨ różnić się̨ od
zawartego w nim wyrobu.
Baterie:
Wymiana baterii. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające
pokrywę przedziału na baterie. Jeżeli w przedziale znajdują się zużyte
baterie usuń je. Zainstaluj nowe baterie zachowując prawidłową
biegunowość. Zabezpiecz przedział na baterie za pomocą śrubek.
Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych.
Nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych
baterii. Wyjąć baterie, gdy zabawka nie jest w użyciu lub gdy są one
zużyte, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Instalacji i wymiany baterii
powinna dokonywać osoba dorosła. Baterie należy wkładać
z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznakowaniem.
Zacisków zasilania nie należy zwierać.
Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane! baterie
przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki,
baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie
pod nadzorem dorosłych. Zawsze przechowuj baterie w miejscach
niedostępnych dla dzieci. Nie wyrzucaj zużytych baterii do ognia. Grozi
to wybuchem lub wyciekiem z baterii.
Wyprodukowano w Chinach.

Ostrzeżenie! MAŁE CZĘŚCI –
RYZYKO UDUSZENIA.
Zestaw nie jest przeznaczony
dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Importer:
DUMEL Sp. z o.o.
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36/14

tel. 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumel.com.pl

DD 71222

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Zestaw zawiera:
12 x szalona gałka
2 x gałka bazowa
(1 x gałka z wąskim otworem,
1 x gałka z szerokim otworem)
1 x rożek
1 x stojak na rożek
1 x łyżka
1x instrukcja obsługi
Zachowaj instrukcję na przyszłość, gdyż zawiera ona ważne informację.

Cel gry
Nakładaj szalone gałki na rożek jedną na
drugą. Im więcej gałek nałożysz, tym mniej
stabilny stanie się lód. Nie pozwól, aby
któraś z gałek spadła. Ten komu uda się
zbudować najwyższego loda, wygrywa!

Instalacja baterii
2

1

3

Zabawka wymaga użycia baterii 2 x AAA

Przygotowanie do zabawy
4
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Weź jedną z dwóch
niebieskich gałek
bazowych i umieść ją na
rożku (4).
Gałkę dopasuj do 4
uchwytów znajdujących
się na rożku (5).

2 poziomy
trudności:
Wybierz jedną z dwóch
niebieskich gałek bazowych,
aby określić poziom
trudności gry:
1) Łatwy: Wąski otwór
2) Trudny: Szeroki otwór

Łatwy:
Wąski otwór

Trudny:
Szeroki otwór

Jak nakładać gałki lodów
6

Chwyć łyżkę do lodów. Aby
umieścić gałkę w łyżce,
naciśnij dźwignię po prawej
(6).
Ostrożnie umieść gałkę
lodów na szczycie lodowej
wieży, tak aby jej nie
przewrócić (7).
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Jak grać?
9

8

1. Wybierz jedną z dwóch
niebieskich gałek
bazowych i umieść ją
na rożku.
2. Aby zagrać, przesuń
włącznik znajdujący
się na rożku (8).
3. Grę rozpoczyna
najmłodszy z graczy,
naciskając dźwignię
łyżki.
4. Zapoznaj się z symbolem widocznym w okienku znajdującym się
w rączce łyżki i rozpocznij działanie.
Pomiń

Przekaż łyżkę
kolejnemu graczowi.

1 gałka

2 gałki

Wybierz jedną
gałkę, chwyć ją
łyżką i ustaw na
rożku.

Ustaw dwie gałki
na rożku.

5. Po nałożeniu szalonych gałek, przekaż łyżkę kolejnemu graczowi.
6. Gra trwa do momentu, aż lód runie. Gracz, którego ruch przewróci
loda, odpada z gry.
7. Kontynuuj zabawę z pozostałymi graczami do czasu, aż pozostanie
jeden gracz, który zostanie zwycięzcą.

