
MIKADO LESEN V ŠKATLICI 

KH00071  

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: les 

 Spodbuja domišljijo, intelektualni razvoj in 

ustvarjalnost  

 

 

 

 

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 

Tabela vrednosti: 

Število palic:    Vrednost na palico: 

1x palica modra/rdeča/zelena  20točk 

2x palica zelena/rumena/rdeča 10točk 

3x palica modra/zelena  5točk 

5x palica rdeča/modra  3točke 

14x palic rdeča/rumena  2točki 

En igralec vzame v roke vse palice v snopu in jih na slepo pusti pasti na tla. Prvi igralec iz 

igralnega polja poskusi izvleči posamezne mikado palice, brez da bi se ostale palice zamajale. 

Če se druge palice premaknejo, je na vrsti naslednji igralec. Mikado palice imajo različne 

vrednosti glede na barvo (glejte tabelo). 

Ko so odstranjene vse palice, zmaga tisti igralec, ki je dosegel največ točk. Pri enostavnejši 

izvedbi igre zmaga tisti igralec, ki ima na koncu največ palic. 

 

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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