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Instrukcja

TM

WSKAZÓWKI:
- Skarby w brzuchu mogą być niewidoczne w mocnym (słonecznym) świetle. Przenieście zabawę do
pomieszczenia lub ciemniejszego miejsca.
- Aby uzyskać magiczny efekt, przyciemnijcie światła.
- Jeżeli brzuch się nie zaświeci, zresetuj smoka, otwierając całkowicie jego paszczę i zamykając ją z
powrotem.
- Jeżeli smok beknie, nic się nie dzieje... Po prostu trawi pokarm!

Pierwszy gracz, który zbierze 3 skarby, wygrywa grę, ratując smoka przed niestrawnością! 
Kolejną rozgrywkę rozpoczyna inny gracz.

KONIEC GRY:

© 2019 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem. Informacje, które należy zachować. Usunąć wszystkie elementy niepotrzebne do zabawy przed 
oddaniem zabawki dziecku (np. opaski plastikowe ...) Wyprodukowano w Chinach. Made Under License from IDEO LP.

Nie ładować ponownie baterii.Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.Nie mieszać różnego typu baterii lub akumulatorów, nowych i używanych.Przestrzegać biegunów 
podczas wkładania baterii lub akumulatorów.Zużyte baterie lub akumulatory należy wyjąć z zabawki.Zaciski baterii lub akumulatora nie mogą być zwarte. 

Odwiedź naszą stronę: www.goliathgames.pl

LR06 (AA) 1.5V

LR06 (AA) 1.5V

LR06 (AA) 1.5V

Zabawka na baterie:
3 x LR06 (AA) 1.5V

(nie dołączono do zestawu)

To urządzenie jest oznaczone symbolem selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten powinien być objęty  
systemem selektywnej zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu recyklingu 
lub usunięcia, aby ograniczyć wpływ na środowisko. Baterie lub akumulatory objęte 

specjalną zbiórką należy wyciągnąć z produktu i utylizować oddzielnie. Jeżeli usunięcie  
baterii lub akumulatorów nie jest możliwe,  produkt należy przekazać do odpowiedniego 
punktu zbiórki, zapewniającego właściwy recykling. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
a także baterie i akumulatory, które nie zostały oddane do odpowiedniego punktu zbiórki, 
są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na obecność 
substancji niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy się skontaktować z 
władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Ostrzeżenie.   Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.
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1 Magiczny Smok, 12 skarbów (4 puchary,
4 smocze pierścienie, 4 korony), instrukcja

Rozpoczyna najmłodszy z graczy. Kolejni przystępują do gry zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Gdy nosek smoka zaświeci się na biało, pomachaj ręką przed pyskiem smoka i wypowiedz magiczne 
zaklęcie: ”Hokus-Smokus... pokaż mi swe skarby!".

Wydarzy się jedna z dwóch rzeczy:

OPCJA 1.  Magicznie zaświeci się jego brzuch, ukazując ukryte 
wewnątrz skarby. Spójrz szybko i spróbuj zapamiętać, gdzie 
ukrywa się który kolor. Światło świeci się tylko przez kilka sekund!

Kiedy brzuch zgaśnie, rozbłyśnie nosek smoka:

 - gdy rozbłyśnie jednym z kolorów (czerwonym, niebieskim, 
zielonym lub żółtym), musisz usunąć skarb w takim kolorze, aby 
wyleczyć ból brzucha.
Otwórz smoczą paszczę. Sięgnij do środka i spróbuj złapać skarb we 
właściwym kolorze. Jeśli ci się uda, możesz zatrzymać skarb, ale gdy 
wyciągniesz zły kolor, musisz odłożyć skarb z powrotem do brzucha 
smoka.

 - gdy nosek zacznie szybko błyskać wszystkimi 4 kolorami, 
masz szczęście. Możesz wyciągnąć z brzucha skarb w dowolnym 
kolorze.

Jeżeli w brzuchu nie ma już skarbu we właściwym kolorze, 
kończysz ruch.

NA KONIEC SWOJEJ KOLEJKI ZAMKNIJ PASZCZĘ SMOKA.

OPCJA 2.   Brzuch nie zaświeci się, a smok zaryczy. Smok jest w złym humorze i nie chce otworzyć 
paszczy. W zamian możesz ukraść 1 skarb od innego gracza. Jeśli nie ma dostępnych skarbów, kończysz 
ruch.

Gra toczy się w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Kolejny gracz może pomachać ręką,
gdy nosek smoka zaświeci się na biało.

Gdy nie sprzątasz swoich skarbów,
zjadam je ja!

Zjadłem za dwóch,
teraz boli mnie brzuch!

Wygrywa gracz, który jako pierwszy zbierze 3 skarby z brzucha 
smoka i wyleczy jego niestrawność.

ROZGRYWKA:

CEL GRY:

PRZYGOTOWANIE:

ZAWARTOŚĆ:

Przed grą przełącz wyłącznik na spodzie zabawki na pozycję I.

Wsuń lewe skrzydło do lewego 
otworu na plecach smoka i przekręć 
je o 90 stopni, aż zablokuje się we 
właściwej pozycji. Postąp podobnie 
z prawym skrzydłem. 

Wepchnij ogon w dwa dolne 
otwory na plecach smoka, aż się 
zatrzaśnie.

Otwórz paszczę smoka, umieść 
wszystkie skarby w jego brzuchu 
i zamknij paszczę. 
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