
Udskiftning af batteri: 
•  Åbn velcro-lommen på kartoflens bagside. 
• Fjern skruen med en skruetrækker.

• Åbn låget og skift de 2 AA batterier. 
• Sæt låget på igen og skru skruen i. 
•  Luk velcro-lommen.

”Det musikaliska passnings spelet!”
Ålder: 5+ Spelare: 2-6

Innehåll: 1 Het potatis,13 potatischips (kort), 2 AA batterier
Spelets gång: Försök att inte vara den spelaren som håller i den Heta 
Potatisen när musiken slutar!
•  Öppna kardborrebandsfickan och se till att knappen står 
 i läge ”på”.
•  Spelarna kan stå eller sitta i en cirkel, spela inomhus 
 eller utomhus.
•  Tryck på potatisen för att starta musiken.
•  Kasta  potatisen till varandra. Det spelar igen roll vem man
  kastar till.
•  Den spelare som sist rör potatisen när musiken slutar, får ta ett  
 potatischips.
• Om musiken slutar medan potatisen är i luften, är det den sista  
 spelaren som rörde potatisen som får ta ett potatischips.
• Tryck på potatisen och starta en ny runda.
• Spelare som fått 3 potatischips är ute ur leken!
• Den spelare som är sist kvar, vinner!

När du inte ska spela mer, öppna kardborre�ckan och
sätt knappen i läge ”o�”.

”Det musikalske kaste-gribe-spil!” 
Alder: 5+  Spillere: 2-6 

Indhold: 1 varm kartoffel, 13 kartoffelchips (kort), 2 AA batterier 
Sådan spiller man: Det gælder om ikke at være den, der har den varme 
kartoffel, når musikken holder op med at spille! 
• Åbn velcro-lommen og tjek, at knappen står på ”On”. 
• Spillerne kan enten stå eller sidde i en rundkreds, og der kan   
 spilles både indendørs og udendørs. 
• Tryk på kartoflen for at starte musikken. 
•  Kast kartoflen til hinanden. Det spiller ingen rolle, hvem man   
 kaster til. 
• Den spiller, som sidst har rørt ved kartoflen, når musikken   
 stopper, skal tage en kartoffelchips. 
• Hvis musikken stopper, mens kartoflen er i luften, så skal den  
 spiller, der sidst har rørt ved kartoflen, tage en kartoffelchips.
• Tryk på kartoflen og start en ny runde.
• Spillere, som har fået 3 kartoffelchips, skal gå ud af legen! 
• Den spiller, som er den sidste tilbage, vinder! 

Når du ikke skal spille mere, så skal du åbne velcro-lommen og 
sætte knappen på ”O�”.

Batteribyte:
• Öppna kardborrefickan som finns 
 på potatisens baksida.
• Ta bort skruven med en skruvmejsel.

• Öppna locket och byt ut 2 AA batterier.
• Sätt på locket och skruva i skruven. 
• Stäng kardborrefickan.

VIKTIGT! Bara vuxna bör sätta i och byta batterier. Ladda inte upp ej uppladdningsbara 
batterier. Laddningsbara batterier ska plockas ur leksaken före laddning. Laddningsbara 
batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. Blanda aldrig olika batterityper. 
Blanda inte heller nya batterier med gamla. Endast rekommenderade batterier av samma 
eller likvärdig batterityp får användas. Installera batterierna med korrekt polaritet. När 
batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur leksaken. Polerna får inte kortslutas. Tag alltid 
ur batterierna om leksaken inte används under en längre tid. Undvik att utsätta leksaken för 
fukt eller väta. Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas 
på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

VIGTIGT! Batterierne må kun installeres og udskiftes af voksne. Ikke-genopladelige batterier 
må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de genoplades. 
Genopladelige batterier må kun oplades under en voksens tilsyn. Man må ikke blande 
forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier. Der må kun anvendes batterier af 
samme eller lignende type som anbefalet. Batteriernes skal isættes med polerne vendt 
korrekt. Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet. Strømforsyningstilslutningerne må ikke 
kortsluttes. Husk altid at fjerne batterierne, hvis legetøjet ikke anvendes igennem et stykke 
tid. Beskyt legetøjet mod vand eller vanddampe. Brugte batterier og beskadigede elektriske 
og elektroniske produkter skal afleveres på en godkendt genbrugsplads. Sådanne produkter 
må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.
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”Det musikalske pasningspillet!
Alder: 5+        Spillere: 2-6

Innholder: 1 het potet, 13 potetgullflak (kort), 2 AA batterier.

Spillets gang:  Forsøk å ikke være den spilleren som holder i den Hete 
Poteten når musikken stopper!

• Åpne lokket og pass på at knappen står i posisjon ”på”.

• Spillerne kan stå eller sitte i en sirkel, kan spilles ute eller inne.

• Trykk på poteten for å starte musikken.

• Kast poteten til hverandre.  Det spiller ingen rolle hvem man  
 kaster til.

• Den spilleren som sist rører poteten når musikken stopper får ta 
 et potetgullflak.

• Om musikken stopper mens poteten er i luften er det den siste  
 spilleren som rørte poteten som får ta et potetgullflak.

• Trykk på poteten og start en ny runde.

• Spillere som har fått 3 potetgullflak er ute av leken.

• Den siste spilleren som er igjen vinner!

Når du ikke skal spille mer, åpne lokket og sett
knappen på ”o�”.

Vauhdikas musiikkipeli
Ikäsuositus: 5+ Pelaajia: 2-6

Sisältö: 1 kuuma peruna, 13 perunalastua (kortit), 2 AA-paristoa

Pelaaminen: Pidä huolta, että peruna ei ole kädessäsi, kun musiikki päättyy!

• Avaa perunassa oleva tasku ja siirrä virtakytkin On-asentoon. 

•  Pelaajat voivat istua tai seisoa ympyrässä ja pelata peliä sisällä
 tai ulkona. 

•  Paina perunaa ja musiikki alkaa soida. 

•  Heitä peruna toiselle pelaajalle. Ei ole väliä, kenelle heität sen. 

•  Pelaaja, jolla on peruna kädessään musiikin päättyessä, ottaa   
 itselleen perunalastun.

•  Jos peruna on ilmassa musiikin päättyessä, pelaaja, joka viimeksi  
 koski perunaan, ottaa perunalastun. 

•  Paina perunaa ja uusi kierros alkaa. 

•  Pelaaja, jolla on kolme perunalastua, putoaa pois pelistä. 

•  Viimeiseksi jäävä pelaaja voittaa pelin. 

Kun lopetat pelaamisen, avaa perunassa oleva tasku ja siirrä 
virtakytkin o�-asentoon.

Pariston vaihto: 
• Avaa perunan taustapuolella oleva tasku. 
• Avaa paristokotelon kansi irrottamalla 
 ruuvi ruuvimeisselillä.

• Avaa kansi ja aseta paikoilleen 2 AA-paristoa.
• Aseta kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvi. 
• Sulje tasku.

Batteribytte:
• Åpne lokket som er på potetens bakside.
• Fjern skruen med en skrutrekker.

• Åpne lokket og bytt ut 2 AA batterier .
• Sett på lokket og skru i skruen.
• Steng lokket.

VIKTIG! Batterier må settes inn og skiftes av en voksen. Ikke lad opp batterier som ikke 
er oppladbare. Oppladbare batterier må tas ut av spillenheten før de lades. Oppladbare 
batterier skal kun lades under oppsyn av voksne. Forskjellige typer batterier, eller nye og 
brukte batterier må ikke blandes. Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som 
er anbefalt. Batteriene må settes inn med polene riktig vei. Utladede batterier skal tas ut av 
leken. Batterikontaktene må ikke kortsluttes. Ta alltid ut batteriene dersom leketøyet ikke skal 
brukes på en stund. Beskytt leketøyet mot vann eller fuktighet. Brukte batterier og ødelagte 
elektriske eller elektroniske produkter må avhendes ved et godkjent oppsamlingssted. Slike 
produkter må ikke kastes i husholdningsavfallet.

TÄRKEÄÄ! Vain aikuiset saavat asentaa ja vaihtaa paristot. Älä lataa uudelleen kertakäyttöisiä 
ei-ladattavia paristoja. Ladattavat paristot on poistettava lelusta lataamisen ajaksi. Ladattavat 
paristot saa ladata vain aikuinen henkilö. Älä sekoita erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja 
keskenään. Käytä vain suositeltuja tai vastaavanlaisia paristoja. Aseta paristojen navat 
oikeinpäin. Poista tyhjät paristot lelusta välittömästi. Paristojen napoja ei saa oikosulkea. 
Poista paristot lelusta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Vältä tuotteen altistamista kosteudelle 
tai nesteille. Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkatuotteet on toimitet-
tava hyväksyttyyn keräyspisteeseen. Näitä tuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana


