
VEČJE DOMINE V LESENI ŠKATLICI -ZOO 

KH004462 

 

 

LASTNOSTI: 

 EKO IZDELEK – VELIKE lesene slikovne 

domine – 00446 

 Material: lesene domine in lesena škatlica iz hitrorastočega afriškega lesa 

 Velikost: 16 x 9 x 4 cm 

 Motivi: mešano 

 Pakirano: vsak set domin je pakiran v lično leseno embalažo, ki je dodatno 

zavarovana s prozorno folijo 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja 

navodilom za igro. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta 

navodila dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek je razvit kot igra za prosti čas za osebno uporabo. 

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

 POZOR! Ves ovojni material in pritrditveni material nista sestavni del igrače in ju je 

treba iz varnostnih razlogov odstraniti, še preden se igračo da otrokom za igranje. 

 Otroke morajo med igro vedno nadzorovati odrasli. 

NI PRIMERNO ZA OTROKE, MLAJŠE OD 36 MESECEV. 

NEVARNOST ZADUŠITVE, KER SE MAJHNE DELE LAHKO 

POGOLTNE! 



Navodilo za igranje 

DOMINO (2-4 igralci) 

Priprava igre: Ločite vse domine in jih dobro premešajte. 

Kako igrati igro: Vsak igralec vzame 5 domin po slučaju. Preostanek domin ostane pokrit na 

mizi. Igro začne najmlajši igralec med tistimi igralci, ki imajo enaka kvadratka-slikici na eni 

domini, in igra se nadaljuje v smeri urinih kazalcev. Če nihče nima domine z dvema enakima 

kvadratkoma-slikicama, igro začne najmlajši igralec in izbere katerokoli domino, ki jo on/ona 

želi. 

Prvi igralec odkrije domino in jo pusti na mizi. Naslednji igralec položi eno od njegovih/njenih 

domin vzdolž prve domine tako, da je eden izmed kvadratkov-slikic njegove/njene domine enak 

enemu od kvadratkov-slikic prve domine. Slikice z enakim karakterjem morajo biti postavljene 

vzdolž druga druge. Če igralec nima domine z ustreznim kvadratkom-slikico, mora izbrati eno 

domino iz preostanka domin, ki je ostal pokrit na mizi. Če ne izbere domine s pravim 

kvadratkom-slikico, domino obdrži, igro pa nadaljuje igralec na njegovi desni. 

Konec igre: Zmaga tisti igralec/igralka, ki prvi/prva ostane brez domin. 

 

Nega, hramba 

Izdelek vedno hranite v suhem, čistem in ogrevanem prostoru. Umazanije odstranite z vlažno 

krpo in ne uporabljajte abrazivnih čistil. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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