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Elemek behelyezése 
A készülék 3 db 1,5 V, AA/LR6 típusú elemmel működik. Az elemeket minden esetben felnőtt helyezze be.  Az 
 elemtartó rekesz a szerkezet alján található. A csavarokat csavarhúzó segítségével távolítsa el. Helyezze be az 
 elemeket a megjelölt módon. Csavarozza vissza a lapkát a helyére.

Használati utasítás

Biztonsági előírások
• A nem utántölthető elemeket ne próbálja meg 

utántölteni!
• Az utántölthető elemeket csakis felnőtt töltse újra!
• Az utántölthető elemet töltés előtt vegye ki a 

készülékből!
• Különböző típusú, vagy régi és új elemeket ne 

használjon egyszerre!
• Az elemeket a megfelelő helyzetben helyezze be + 

és – végeikkel.
• Ha az elemek lemerültek, vagy hosszú ideig nem 

használja a játékot, azokat távolítsa el a készülékből!
• A csatlakozóegység nem zárható rövidre!
• Alkáli elemek használatát javasoljuk.
• Egy típusú elemet használjon egyszerre.
• Az elemeket mindig egyszerre cserélje, ne egyesével.

Az elhasznált elemeket és elektronikai ter-
mékeket soha ne dobja szemetesbe, ezeket 
az arra kijelölt gyűjtőkbe dobja

A termék tisztítása
• Nedves ruhával törölje át, majd szárítsa meg. Soha ne 

használjon mosószert.
• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és magas 

hőnek.
• Nem vízálló.
• Ne próbálja meg szétszerelni.

Üzemzavar
Ha Jolly nem működik, próbálja meg a következőket: 

Amennyiben a hanghatás nem működik rendesen, túl 
halk, vagy hangos, esetleg a karok lassan forognak:
• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen kerültek 

behelyezésre.
• Cserélje ki az elemeket.
• Kapcsolja ki teljesen a készüléket pár percre.
• Szedje ki az elemeket, majd pár perc elteltével 

 helyezze vissza azokat.

Jolly nem működik, amikor bekapcsolja:
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló nincs e 0-ra állítva.

Figyelmeztetés! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek 
számára, mert apró alkatrészeket tartalmaz, illetve 
ezek leválhatnak és lenyelve vagy belélegezve fulladást 
okozhatnak. 
A csomagolást és/vagy a címkét kérjük megőrizni, 
a rajta lévő információk miatt.

Kérjük, használja a készüléket rendeltetésszerűen!

Obsahuje
 1 hrací zařízení (8 chapadel, 1 hlava) 
 20 krabů ve čtyřech barvách 
 1 pár kleštiček 
  (barva se může lišit od ilustrace)

Cíl hry
Hráči se pokoušejí sebrat jednoho modrého, 
 jednoho žlutého, jednoho oranžového a 
 jednoho červeného kraba.

Zábavná dovednostní hra pro 2 až 5 hráčů ve věku 4 až 99 let.
Ravensburger® Hra č. 22 294 0
Autor: A Big Ideas concept · Ilustrace: Dynamo Ltd. 
Design: DE Ravensburger, Kniff Design · Foto: Becker Studios 
Vedoucí projektu: Stefanie Fimpel 

Ha, ha, ha! To je legrace! Malí krabíci si 
našli toho nejlepšího kamaráda na hraní 
v celém moři: veselou chobotnici s osmi 
chapadly. Teď už nic nestojí v cestě, aby 
si to pěkně užili… S výjimkou jedné věci 
– chobotnice Legranda je strašně lech-
tivá!

Hráči se pokoušejí vyndat malé  krabíky 
zpod chapadel Legrandy. S trochou 
šikovnosti a citlivou rukou budeš schopný 
popadnout jednoho nebo dva kraby. Ale 
pozor!  Jestli se kleštičkami dotkneš 
 jednoho z chapadel Legrandy, vybuchne 
smíchy. Kdo první sesbírá všechny své 
 kraby?

P`́red první hrou
Otevřete spodní kryt hracího zařízení a vložte 3 baterie (typ AA/LR6,1.5 volt) do otvorů pro baterie. 
To by měl provést dospělý. Abyste otevřeli kryt pro baterie, potřebujete šroubovák Phillips. Prosím, 
také si přečtěte poznámky na straně 8.
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P`́ríprava 

Rodiče, pozor:  Prosím, nedovolte dětem, 
aby samy ručně sundávaly z Legrandy 

chapadla. Mohly by poškodit 
 mechanické součástky uvnitř.

Rozložte rovnoměrně všechny kraby do k tomu 
určených otvorů ve skále. Umístěte kraby jedné barvy 
do různých úrovní, protože je obtížnější dosáhnout na 

kraby v horních polohách než v těch dolních. 

Ujistěte se, že krabí klepeta směřují ven a že jsou 
krabi tváří k vám. 

Na spodní hraně skály je spínač. Abyste spustili hru, 
dejte spínač do polohy „1“.

Na spo

Dejte hrací zařízení doprostřed stolu, aby na něj každý dosáhl.

Řekni dospělému, aby ti pomohl sestavit hrací 
zařízení.

Umístěte chapadla na Legrandu. Má dva typy chapadel, 
které lze rozeznat podle jejich tvaru a podle dvou 

odlišných symbolů na jejich koncích. Vsuňte 
 odpovídající chapadlo do těla chobotnice, vždy 
v místě se stejným symbolem.

Um
kt

o

Rod
a

Nasaďte hlavu chobotnice.

15

1. A rákocskák kifogása
Amennyiben te vagy a soron következő játékos, nyomd meg Jolly fejét. Jolly forogni kezd, a kezei le és 
fel mozognak. Vedd kezedbe a fogót! 
Most próbálj meg egy rákocskát óvatosan megfogni a fogóval. Leginkább akkor sikerülhet, ha alulról 
 kezded. Közben fi gyelj arra, hogy ne érj Jolly karjaihoz. 

2. Jolly jelzéseire fi gyelve

Kezd´́odhet a játék!

A legfi atalabb játékos kezd, aztán az óramutató járásával megegyező irányba haladunk.

• Ne csiklandozd meg Jolly-t:
 Érd el, hogy úgy veszed le a rákocskát a 

sziklaszirtről, hogy nem érsz hozzá Jolly-hoz és 
nem csiklandozod meg. Ha sikerült, tartsd meg 
a rákot és jöhet a soron következő játékos.

Figyelj arra, hogy csak olyan színű rákocskát 
gyűjts be, amire szükséged van. Ha elnézted és 
egy másik színt sikerült leszedned, add oda 
 annak a játékosnak, akinek erre szüksége van, 
azaz ezt a színt gyűjti.

Amennyiben gyűjtés közben egy, vagy akár 
több rákocska leesik, azt a színűt amire 
 szükséged van megtarthatod. Minden más 
színűt adj oda annak a játékosnak aki azt gyűjti. 
Ha a játékosnak nincs szüksége a rákocskára, 
helyezd vissza a sziklára.

• Megérinted Jolly egyik karját és felnevet:
 Ha rákgyűjtés közben meglököd Jolly egyik 

 karját azonnal reagál a csiklandós polip. 
 Kacagni kezd és megáll. Add vissza Jolly-nak 
a rákot amit ekkor kivettél, vagy ekkor kiesett. 
Helyezd vissza a sziklára. Ezzel, sajnos a te 
köröd véget ért. 

A következő játékoson a sor. Fogd meg a fogót, 
nyomd meg Jolly fejét, és ő újra elkezd forogni. 

A játék vége

Amint egy játékos is összegyűjtötte a saját rákocskáit, véget ér a játék és ez a játékos a nyertes.
Használati utasítás:a játék befejeztével ne felejtsétek el kikapcsolni a készüléket!
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A játék összeszerelése 

Használati utasítás felnőttek részére: 
ügyeljen arra, hogy a karokat kézzel 

nem lehet forgatni, mert ez Jolly 
belső alkatrészeiben kárt tehet.

Osszátok szét egyenlően a rákocskákat, az erre 
 kiképezett mélyedésekben. Az azonos színű 
 rákocskákat különböző szintekre helyezzétek el, 

mert a felső emeletekről nehezebb őket kiszedni, 
mint alulról. 

Ügyeljetek rá, hogy a rákocskák karjai kifelé 
 mutassanak és a rákok felétek nézzenek. 

A szikla alján találjátok a kapcsolót. Állítságot rá az 1-re, 
hogy elinduljon a játék.

mmin

A szikl

m

Helyezzétek a készüléket az asztal közepére, így mindenki jól hozzáférhet.

Kérjétek egy felnőtt segítségét!

Rakjuk a helyére Jolly karjait. Két különböző karja van, 
ezt a kar végén található jelzés mutatja. Rögzítsétek a 

megfelelő kart a testhez mindig fi gyelve a megfelelő 
jelzésre.

Rak
ez

m

Ha
ü

Rögzítsétek Jolly fejét a testéhez!
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1. Chytni si kraba
Pokud jsi na řadě, stiskni hlavu Legrandy.  Legranda se začíná otáčet dokola a pohybuje  svými chapadly. 
Vezmi si kleštičky do ruky. 
Nyní se opatrně pokus sebrat kleštičkami jednoho z krabů. Nejlépe uspěješ, když se o to pokusíš odspo-
da. Při pokusu sebrat si svého kraba dávej pozor na chapadla  Legrandy a pokus se jich nedotknout. 

2. Sleduj reakce Legrandy
• Legrandu jsi nepolechtal:
 Pokud zvládneš popadnout kraba ze skály, aniž 

by ses dotkl chapadla Legrandy a polechtal ji, 
můžeš si kraba nechat. Polož jej před sebe na 
stůl. Potom hraje další hráč. 

Při sbírání krabů dávej pozor, abys sbíral barvy, 
které ještě potřebuješ. Pokud náhodou sebereš 
kraby v barvě, kterou nepotřebuješ, můžeš je 
dát komukoli, kdo kraba té barvy potřebuje. 

Pokud jeden nebo několik dalších krabů 
 vypadnou ze skály, zatímco sis sbíral svého 
 kraba, můžeš si svého kraba ponechat, ale 
musíš toho kraba, který vypadl navíc, dát hráči, 
který jej potřebuje. Pokud jej tvůj protihráč 
nepotřebuje, musíš kraba umístit zpět na skálu.

• Dotkl ses chapadla Legrandy a ona se 
začala smát:

 Pokud se dotkneš jednoho z chapadel Legrandy, 
když jsi sbíral kraba, lechtivá chobotnice se 
ozve. Začne se smát a přestane se otáčet. 
V takovém případě dej zpět kraba, kterého ses 
pokusil sebrat nebo který vypadl během toho 
ze své skrýše. Dej je zpátky na jejich místa. 
Bohužel, už nemůžeš hrát. 

Teď je řada na dalším hráči. Vezme si kleštičky a 
stiskne hlavu Legrandy, aby se zase začala točit. 

A hrajeme!

Začíná nejmladší hráč. Pak hrajte ve směru hodinových ručiček.

Konec hry

Jakmile hráč sebral všechny své kraby, hra skončila. Tento hráč vyhrává.
Poznámka:  Nezapomeňte po hře vypnout hrací zařízení.
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Vložte baterie 
Legranda funguje se třemi 1,5 V bateriemi typu AA/LR6. Baterie musí vkládat a vyjímat dospělý. Otvor pro vložení 
baterií naleznete na spodní straně hracího zařízení. Uvolněte šroubky pomocí šroubováku Phillips. Vložte správně 
baterie podle symbolů + a -. Dejte zpět kryt na baterie a přišroubujte jej zpátky.

Návod k pou`́zití

Bezpečnostní pokyny
• Baterie na jedno použití nelze opětovně dobíjet! 
• Dobíjitelné baterie lze dobíjet pouze pod dohledem 

dospělých! 
• Dobíjitelné baterie musíte předtím, než je chcete 

 dobíjet, vyjmout z hračky! 
• Nesmíte dávat dohromady různé typy baterií nebo 

nové baterie se starými! 
• Vložte baterie do správných poloh «+» a «-». 
• Baterie vyjměte, jestliže jsou vybité nebo nebudete 

hračku dlouho používat. 
• Napájecí body nesmějí být zkratované! 
• Doporučujeme používat alkalické baterie. 
• Používejte pouze baterie stejného nebo podobného 

typu. 
• Vždy vyměňte všechny baterie současně, ne po jedné.

Likvidujte jakoukoli věc označenou tímto 
symbolem následujícím způsobem: 
 Nezahazujte jakoukoli elektronickou 
součástku do vašeho domácího odpadu, 

ale vezměte ji na příslušné sběrné místo. Prosím, řiďte 
se místní vyhláškou pro správnou likvidaci použitých 
baterií.

Pokyny pro péči o zařízení
• Očistěte povrch měkkým, suchým nebo lehce 

navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky. 

• Nepokládejte Legrandu na přímé sluneční světlo nebo 
blízko zdroje tepla. 

• Zajistěte, aby se Legranda nenamočila. 
• Nikdy se nepokoušejte Legrandu rozebrat.

Řešení problémů
Pokud by Legranda správně nefungovala, zkuste 
 následující: 

Zvuk je zkreslený, ne moc hlasitý nebo má pomalou 
rychlost:
• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené. 
• Vložte nové baterie.
• Na pár vteřin Legrandu vypněte. 
• Vyndejte baterie na několik minut a pak je znovu 

vložte.

Legranda nefunguje, když ji zapnu:
Ujistěte se, že spínač není v poloze „0“.

Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé 
díly. Nebezpečí udušení.

Prosím, uchovejte tento návod, neboť obsahuje důležité 
informace.

A doboz tartalma
 1 készülék, (8 karral, 1 fejjel) 
 20 rákocska 4 színben 
 1 fogó 
  (eltérő színekben)

A játék célja
Összegyűjteni a kék, sárga, narancsszínű és 
 piros rákocskákat.

Vidám ügyességi játék 2-5 játékos részére 4-99 korosztálynak.
Ravensburger® Játék száma: 22 294 0
Szerző: A Big Ideas concept · Illusztráció: Dynamo Ltd.
Dizájn: DE Ravensburger, Kniff Design · Fotózás: Becker Studios
Szerkesztő: Stefanie Fimpel

Hihihi! Micsoda szórakozás! A kicsi 
 rákocskák szert tettek a tengerben 
fellelhető legjobb játszótársra, Jolly-ra 
a 8 karú polipra. A játéknak semmi nem 
állja útját, kivéve, hogy Jolly őrülten 
 csiklandós.

A kis játékosok óvatosan megpróbálják 
kiszedni a kicsi rákokat Jolly karjai alól. 
A feszültség egyre nő. Jó érzékkel és kis 
szerencsével sikerülhet egyik- másik rá-
kocskát kiszedni. Ha valaki a fogóval 
 Jolly egyik karját megböki, megcsiklan-
dozza. Jolly felkacag, a készülék megáll. 
Ki gyűjti össze elsőként a rákocskáit?

Miel´́ott a játék elkezd´́odik
Kinyitjuk a készülék alját és behelyezzük a 3 db elemet AA/LR6 1,5 V. Ezt minden esetben felnőtt 
 tegye meg. Az elemtartó kinyitásához csavarhúzóra van szükség. Kérjük, vegye fi gyelembe az alább 
olvasható használati utasítást.
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