TIPS :

Wil je meer uitdagingen?
Download de gratis kaarten met uitdagingen op http://www.goliathgames.nl/mrkrab/
en ontdek nieuwe manieren om te spelen!
Schakel de krab uit en verwijder de scharen voordat je het in de box stopt.
WAARSCHUWING: Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
Het product moet alleen gebruikt worden in een geschikte omgeving,
zonder obstakels (tafel, stoel, tapijt etc…) om enig risico op vallen
of verwondingen aan de gebruiker of anderen te beperken.

I N S T R U C T I ES

Voeding: 3 x LR06 (AA) 1.5V ( Niet inbegrepen)

Niet oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
Oplaadbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
De batterijen moeten volgens de juiste poolrichting geplaatst worden.
Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten zijn.

3x LR06 (AA)

Dit apparaat is gemarkeerd met het ‘selectief sorteren’ symbool voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur.
Dit betekent dat het product moet worden ondersteund door een selectief inzamelingsysteem in overeenstemming met de geldende
voorschriften, om ofwel te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te verminderen. De batterijen, die zijn
toegewezen op een speciﬁek collectie systeem, moeten uit het product verwijderd en gescheiden worden. Wanneer de batterijen er
niet uitgehaald zijn, moet het product bij een geschikt verzamelpunt worden ingeleverd voor de recycling is voltooid. Elektrische en
elektronische apparaten die niet zijn gesorteerd voor afvoeren, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg
van de aanwezigheid van gevaarlijke stoﬀen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale of regionale overheid.
3102110-V3-0218

Bezoek onze website :
© 2017 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.
Helpdesk?! Ga niet terug naar de winkel maar bel ons rechtstreeks! Goliath HOLLAND Tel: 09005003030. Informatie bewaren voor referentie. Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens het product
aan het kind te geven. Niet-contractuele foto. Kleuren en inhoud kunnen afwijken. Made in China.

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
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Waar is mijn broodje heen?

Een volwassene of de oudste speler telt tot 3 voordat de krab voorzichtig
wordt vrijgelaten op de vloer. Let goed op hem, hij kan overal heen lopen!

Vang die hebberige krab!

SPELVERLOOP :

Hey!

INHOUD :

1 elektronische krab, 4 haken,
9 broodjes, 1 stickervel, instructies

Iedereen speelt op hetzelfde moment.
De eerste speler die met zijn haak de krab oppakt,
krijgt het broodje en bewaart deze op zijn eigen haak.

DOEL VAN HET SPEL :

Het spel is verdeeld in 9 rondes. De speler, die na 9 rondes
de meeste broodjes heeft verzameld, wint het spel.

VOORBEREIDING :

Plaats een nieuw broodje op de krab zijn klauw en tel tot 3
voor je de krab weer voorzichtig op de grond loslaat.

Schuif de On/Off knop,
die onder de krab zit,
naar de ON-positie.
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Maak de scharen volgens
de afbeelding vast.
Iedere speler krijgt een haak.

Duw aan het begin van elke
ronde een nieuw broodje
op de klauw van de krab.

EINDE VAN HET SPEL :

Het spel eindigt wanneer de 9 broodjes zijn heroverd.
Tel het aantal broodjes van elke speler om de winnaar te bepalen.

26/02/2018 09:54

