
Vuilnisbak met deksel; 12 stuks afval; zwarte en blauwe vliegen; stickers voor het afval en de vuilnisbak.

Een Vat Vol Vliegen werkt op 2 alkalische batterijen van 1.5 volt (LR 14-C), NIET INGESLOTEN.

Een volwassene moet de batterijen plaatsen en daarbij op het volgende letten:

Om een goede werking te verzekeren wordt aanbevolen alleen alkalische batterijen te gebruiken.

GEEN BATTERIJEN GEBRUIKEN DIE WEER OPGELADEN KUNNEN WORDEN.

Het is aan te bevelen vanaf het begin nieuwe batterijen te gebruiken. Geen nieuwe of gebruikte batterijen of verschillende typen 

batterijen mengen. Bescherm het produkt tegen vocht. Indien het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, moet u de 

batterijen verwijderen om iedere beschadiging te voorkomen. 

DE BATTERIJEN NOOIT IN EEN VUUR GOOIEN

Open de deksel aan de onderzijde met behulp van een schroevendraaier.

De batterijen correct aanbrengen volgens schema. Kijk goed naar de + en - tekens. Het deksel weer bevestigen.

Plak de stickers op het juiste afval en de vuilnisbak.

Open de vuilnisbak en plaats de vliegen in het gootje rond de vuilnisbak. (Fig. 1)

Sluit de deksel. 

Verdeel het afval onder de spelers (de kleur is van geen belang).

1 Beslis wie mag beginnen, de oudste, de jongste, degene met de langste haren etc.

2 Zet de schakelaar op de vuilnisbak op ”on”. De vuilnisbak trilt en de vliegen beginnen te ”vliegen”.

3 De eerste speler opent de deksel en werpt één stuk afval in de vuilnisbak.

 De speler houdt de vliegen bij die uit de vuilnisbak ontsnappen (Fig 2).

 Daarna is het de beurt aan de tweede speler, die vervolgens ook een stuk afval weggooit.

4 Zo gaat het spel door tot het afval of de vliegen op zijn (Fig 2).

Iedere speler moet de deksel na zijn beurt goed sluiten zodat de vuilnisbak met wisselende snelheden vibreert.

 

Het spel is voorbij als al het afval in de vuilnisbak ligt. De spelers tellen hun score.

 De zwarte vliegen zijn 1 punt waard.

 De blauwe vliegen zijn 3 punten waard.

 De speler die de MINSTE PUNTEN heeft is de winnaar.

De spelers moeten al het afval in de vuilnisbak werpen en één voor één eruit halen. Iedere speler kiest een kleur.

Wanneer hij een stuk vuilnis opvist dat NIET zijn kleur heeft, moet hij het stuk vervangen zodat hij het risico loopt dat er nog meer 

vliegen ontsnappen. Voor deze variatie geldt dezelfde puntentelling, dus wie het LAAGST scoort is winnaar.

 

Plaats batterijen uitsluitend onder toezicht van een volwassene. Gebruik uitsluitend het aanbevolen type batterijen. Geen oplaadbare 

batterijen gebruiken. Plaats de batterijen zoals aangegeven. Let op de positie van plus (+) en min (-). Oplaadbare batterijen moeten, 

indien mogelijk, eerst uit het spel verwijderd worden voordat deze weer op te laden. Bij het opladen van batterijen adviseren wij 

toezicht van een volwassene. Gebruik geen oude en nieuwe of oplaadbare batterijen door elkaar. Gebruik geen verschillende types 

batterijen door elkaar. Gebruik uitsluitend het aanbevolen type batterijen. Verwijder na het gebruik de batterijen of oplaadbare bat-

terijen uit het spel. Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Verwijder lege batterijen uit het product. 

Maak geen kortsluiting, door contact tussen de beide polen van de batterij. Nooit niet oplaadbare batterijen opladen. Nooit batterijen 

verbranden. Lege batterijen horen bij het chemisch afval.
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   ’n Vat Vol Vliegen Een spel voor 2-4 spelers vanaf 5 jaar
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