
Игра Gas Out 

N. 1111-56 

Подготовка: 

Преди да започнете игра, се уверете, че бутонът „Try me” е превключен на режим „ON“. 

Поставете зеленото облаче в средата на масата, така че всички да могат да го виждат и чуват. 

Разбъркайте картите и раздайте по 3 карти на всеки играч. 

Винаги, след като завършите реда си, изтегляте по една карта, така че да имате по три. 

Останалите карти поставяте на купчинка с лице към масата. 

Най-малкият играч започва първи, продължавате играта по часовниковата стрелка. 

Как се играе: 

Когато сте на ход, поставяте която и да е карта, от ръката ви и определете с коя карта ще започнете. 

Ако започнете с карта с „Х“, следващият играч пропуска ход. 

Ако започнете с карта със стрелкички, разменяте последователността на играчите. 

Ако започнете с карта с цифра, натискате зеленото облаче, толкова пъти колкото е цифрата показана на картата. Ако 

чуете звук „ Пръц“, вие губите играта. 

Продължава играта със следващият играч. Отново поставяте картите и натискате облачето, прескачате ход или 

сменяте последователността на играчите. 

За работа с играта са нужни 2бр батерии тип „АА“. 

Отворете капачето с отвертка и поставете батериите като спазвате правилната поляризация. Затворете капачето и 

завийте болтчето. 

Забележка: Използвайте алкални батерии. 

 

 
Батерии: Не презареждайте батерии, който не са презареждащи се. Не смесвайте нови и стари или презареждащи с 

обикновени батерии. Не смесвайте алкални с карбон-цинкови или с никел-кадмий батерии. Внимавайте за 

поляризацията на батериите. Когато батериите за изхабени ги изкарайте. Ако няма да ползвате играчката дълго 

време изкарайте батериите. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте старите 

батерии в природата, в огън или вода. Не ползвайте, както и не изхвърляйте батериите в близост до огън или друг 

топлинен източник. След края на всяко ползване, изключвайте играчката с OFF. 

Внимание: Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Ако няма да ползвате играчката дълго време– 

извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под 

директна слънчева светлина. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да 

се пере отделно от останалите дрехи. 

Редовно проверявайте играчката и дистанционното за повредени или липсващи част. Ако има такива – 

преустановете ползването до поправяне на повредата. 

Ако в комплекта има пластмасова опаковка я пазете далеч от малки деца и я изхвърлете според указанията за 

изхвърляне на пластмасови отпадъци. 

Брой играчи: 2-6 

Препоръчителна възраст: 3+ години 


