Batterij instructies:
Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Maakt u lange tijd geen gebruik van het apparaat, verwijder dan de batterijen. Oplaadbare
batterijen uit het apparaat nemen alvorens op te laden. Niet-oplaadbare batterijen kunnen
niet worden opgeladen. Gebruik uitsluitend batterijen van dezelfde of vergelijkbare soort
als het aanbevolen type. Plaats uitsluitend batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege
batterijen uit het apparaat. Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA. Verwijderen of
opladen van batterijen dient door een volwassene te worden gedaan.

nijntje

dansende blokjes

Heel veel speelplezier!
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Het spel:

Bij dit leuke nijntje spelletje draait het om snelheid en om het herkennen van de nijntje
afbeeldingen. Als de blokjes stoppen met dansen, pak dan de paartjes!
Hoe snel ben jij? Stimuleert de oog – en handcoördinatie van uw kind.

Er zijn twee manieren om dit spel te spelen. Alleen met de dansende blokjes, of de
blokjes in combinatie met de kaartjes.
Als je het spel voor het eerst speelt, raden we aan te beginnen met de eenvoudige versie:

Inhoud:
- Een vibrerende spelconsole
- 15 kaartjes
- 15 blokjes
- Handleiding

Alleen met de dansende blokjes.
Spelmanier 1: zoek de paartjes

Voorbereiding:
Plaats 3 AA-batterijen in de spelconsole (dit dient door een volwassende te gebeuren), op
de manier die je ziet op de tekening. Druk dan de knop aan de zijkant van de spelconsole
in, om ‘m aan te zetten (zie tekening).

Leg alle 15 blokjes op de spelconsole. Als je de knop indrukt, beginnen de blokjes te
‘dansen’. Wacht totdat de console stopt met trillen. Nu mag elke speler proberen, snel
zoveel mogelijk paartjes van de console af te pakken. Een paartje bestaat uit twee blokjes, waarvan dezelfde afbeelding aan de bovenkant te zien is.
Na een aantal seconden (afhankelijk van je instelling), beginnen de blokjes weer te ‘dansen’ en mag je geen blokjes meer pakken.
Ga door, totdat er nog één blokje op de trillende console overblijft. Tel de blokjes die je
hebt gepakt en heb jij de meeste blokjes, dan win jij het spel!
Tip: maak deze spelmanier moeilijker, door de console in te stellen op een hoger niveau.
Je hebt dan minder tijd om de blokjes te pakken.
Spelmanier 2: match je kaartje:

Als je de knop hebt ingedrukt, zal de console 4 seconden lang trillen en stopt dan 1, 2 of 4
seconden, afhankelijk van de spelmodus die je hebt geselecteerd. Je kunt op elk moment
de console weer uitzetten door de knop aan de zijkant in te drukken.
‘nijntje dansende blokjes’ kan op vier verschillende moeilijkheidsniveaus worden gespeeld.
Je stelt het niveau in, door de knop aan de zijkant een aantal seconden ingedrukt te
houden (speel met de tijd die je het ingedrukt houdt, om tot andere niveaus te komen).
Het knipperende LED-lampje geeft de moeilijkheidsgraad aan:

Schud de kaartjes en deel ze per even aantal uit aan de spelers. Dus iedereen krijgt 2,
4 of 6 kaartjes. Elke speler legt nu zijn kaartjes open op tafel neer. Leg de blokjes op de
console en druk de knop in zodat ze beginnen te dansen.
Zodra het trillen stopt, mag je zo snel mogelijk het blokje, passend bij jouw kaartje, van
de console pakken. De afbeelding van jouw kaartje moet zichtbaar zijn aan de bovenkant
van het blokje. Ga net zo lang door tot één speler alle passende blokjes bij de plaatjes
heeft gevonden.

1. Eenvoudig (de console stopt met trillen, gedurende 4 seconden) - het LED-lampje
knippert 1 keer en blijft daarna branden.
2. Gevorderden (de console stopt met trillen, gedurende 2 seconden) - het LED-lampje
knippert 2 keer en blijft daarna branden.
3. Expert (de console stopt met trillen, gedurende 1 seconde) - het LED-lampje knippert 3
keer en blijft daarna branden.
4. Willekeurig (de console stopt willekeurig met trillen, gedurende 1 tot 4 seconden) - het
LED-lampje knippert 4 keer en blijft daarna branden.

Let op: je mag geen blokjes meer pakken, als het trillen is gestopt!
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Tip: Ook deze spelmanier kan moelijker worden gemaakt , door de console op een hoger
niveau in te stellen. Je kunt ook variëren, door af te spreken dat er je twee dezelfde blokjes per plaatje moet verzamelen in plaats van één.
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