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Instrukcja
Instructions

Game Construction: Before playing your Roary Pit Stop Panic Game you need to assemble Roary’s Chassis with the Base Section 
and apply the decals.

Przygotowanie: Przed rozpoczęciem zabawy z zestawem Rajdek “Pitstop – Wyścig z czasem” musisz złożyć 
podwozie Rajdka z platformą i nakleić naklejki.

Przymocuj podwozie Rajdka do platformy. 
Dopasuj wystające elementy podwozia Rajdka 

do otworów w platformie i wciśnij. 
Connect Roary car chassis to the base.
Line up the supports under Roary with

the holes on the base and press in.

Naklej naklejki z załączonego arkusza tak jak pokazano na obrazku (wskazany jest nadzór osoby dorosłej).
Appy the decals from the enclosed decal sheet as shown (adult supervision is recommended).

Game Play: 
The race is on! Build Roary the Racing Car as quickly as you can before the timer runs out. If you are too slow all the pieces will pop off!

Jak się bawić: 
Wyścig rozpoczęty! Złóż wszystkie części Rajdka najszybciej jak potrafisz, zanim minie czas! Jeśli nie zdążysz 
w czasie, który odmierza stoper - Rajdek rozpadnie się na części. 

Wciśnij przód czerwonego guzika 
na platformie, aby ustawić stoper.

Push the front of the
switch down to lock.

Ustaw stoper przekręcając go zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara 

do oporu (około 270 ).
Set the timer dial by turning in a clock -

 wise direction until it stops (approx 270 ).
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Wciśnij platformę z podwoziem Rajdka, 
aż usłyszysz charakterystyczne

 kliknięcie.
Push down the chassis and ramp onto the

base until the ramp clicks into position.

Wciśnij czerwony guzik w tył, 
aby rozpocząć grę.

Push the switch back to start
the game - the race is on!

Ostrożnie złóż wszystkie części 
Rajdka na swoje miejsca.

Carefully build Roary by placing
all the parts in the correct

places as steadily as you can.

Pamiętaj aby włożyć silnik, zanim włożysz 
pokrywę silnika. Przednie i tylnie koła też 

muszą być na swoim miejscu!
Be careful to place the engine before 
the engine cover. The front and rear 

wheels have to be correct too!

Jeżeli skończysz składać wszystkie części 
przed czasem, wciśnij przód czerwonego 

guzika – wygrałeś!
Complete the build in time - push down 
the switch to stop the timer - you’ve won!

Jeżeli nie zdążysz złożyć wszystkich 
części przed upływem czasu – cała 

konstrukcja rozpadnie się. 
Spróbuj ponownie i bądź szybszy!

Too slow - the timer runs out and Roary 
pops apart! Try again to beat the timer!

Take the timer challenge!
Once you've mastered the Roary Pit Stop Panic game, take the Timer Challenge to test yourself.
When setting the timer, instead of turning it one full setting, try turning the timer less. See how quickly 
you can complete your Pit Stop Panic Game before Roary pops apart?

Zrób swój własny wyścig z czasem!
Jeżeli już jesteś mistrzem gry “Pitstop – Wyścig z czasem” – spróbuj ustanawiać nowe 
rekordy! Kiedy ustawiasz stoper, zamiast przekręcić go o całe 270 stopni, przekręć trochę 
mniej, aby mieć mniej czasu na ułożenie całego Rajdka. Zobacz jak szybko potrafisz 
złożyć całego Rajdka zanim rozpadnie się na części!
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Do złożenia zestawu “Pitstop – Wyścig z czasem” 
używaj tylko części zawartych w zestawie. 

Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, 
ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko 

udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować 
się z lekarzem. Uwaga! Przed podaniem zabawki dziecku należy 

usunąć opakowanie.

Only use Roary’s Pit Stop Panic accessories, supplied 
to load onto Roary’s Pit Stip Panic Game.

WARNING! Not suitable for children under 36 months due to small 
parts. Choking hazard.

CAUTION ADULTS PLEASE NOTE: Remove all tags and ties 
before giving this toy to a child.
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