
 

Игра „Внимавай за булдога“ 
 
 

Съдържание:  
- 1 булдог  

- Купичка на кучето  

- 24 цветни кокалчета  

- 1бр. Щипка наподобяваща котешка лапичка  

- 24 карти  
 
Монтаж:  
Вкарайте малките колони намиращи се от двете страни на купичката във вътрешната страна на 
краката на кучето.  
 
Поставяне на батериите: Отворете капака на отделението за батерии с помощта на отверка. 
Препоръчително е ползването на алкални батерии. Поставете 3х1.5V батерии в отделението за 
батерии според означенията за + и -. Затворете капака на отделението и го затегнете с отверка. 
Може да ползвате и презареждащи батерии. Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са 
предназначени за това. Презареждайте батерии само след изкарването им от играта. Не смесвайте 
различни по вид батерии. Не включвайте играта към ел. системата на вашата къща. Изхвърляйте 
ненужните батерии според указанията и ги дръжте далеч от огън. Ако не ползвате играта дълго 
време, трябва да изкарате батериите от нея.  
 
Как се играе: Натиснете тялото на булдога и леко завъртете главата му надясно, докато се чуе 
изщракване. Така той ще заеме спяща поза. Разбъркайте цветните кокалчета и ги сложете в 
купичката му. За да активирате играта и кучето да бъде в готовност, натиснете висящата част на 
купичката надясно. Разбъркайте картите и ги поставете с лице надолу върху игралната маса. По 
желание, може да ги раздадете на играчите. Всеки участник обръща своята карта и я показва на 
всички останали играчи. Според цвета и броя на кокалчетата на картата, играча взема щипката и 
взема същите кокалчета от купичката на кучето. Ако се справи успешно, взема кокалчетата за себе си 
и предава щипката на следващия играч и връща своята карта, обърната надолу, при другите. Но ако 
в процеса на взема на кокал, кучето се събуди, то ще се изправи и ще издаде страшен лай. Този, 
който е събудил кучето изгаря от играта. Броят на играчите решавате вие.  
 
Какво да направите, ако главата и тялото на кучето не могат да се върнат в спяща позиция? – 
опитайте отново, следвайки тези инструкции:  
Включете и изключете от централното копче. Ползвайте едната си ръка да плъзнете главата на 
кучето настрани и натиснете тялото му докато заеме позиция за спане и преди са се чуе изщракване. 
В същото време, с другата ръка активирайте играта като натиснете рязко и силно купичката му. Ще 
чуете звука на активиращия се мотор на играта. Махнете ръката си, която натиска тялото на кучето, 
за да му позволите да се изправи.  
Ако имате проблем с лаенето на кучето или звука, проверете силата на батериите.  
Преминете към ново активиране на играта само след като игралния цикъл е приключил.  
 
Препоръчителна възраст 5+  
 
Вносител:  
Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „ Цар Освободител”39 тел. 052/ 566464  
www.rayatoys.com 


