Diversão para família
2 jogadores ou mais
cód.: 1200
+3 anos

Instruções

INCLUI:
1x BASE DO MACACO

1x ROLETA

1x MACACO

2x TRASEIROS DO MACACO
(inclui um traseiro sobresselente)

1x CAUDA DO MACACO

Aviso: Perigo de asfixia. Peças pequenas.
Não recomendado para crianças com menos de 3 anos de idade.

MONTAGEM:

PARA JOGAR:

1. BASE DO MACACO:
Posicione a base do macaco em uma superfície plana, encaixando os pinos nos orifícios debaixo dos
pés. Empurre para baixo até ouvir um clique.

1. Definida a ordem dos jogadores, o primeiro roda a banana e obedece a uma das seguintes ações
indicadas pela roleta:
• 1: Puxar o dedo uma vez
• 2: Puxar o dedo duas vezes
• 3: Puxar o dedo três vezes
• 4: Puxar o dedoquatro vezes
• 3+ : Puxar o dedo três vezes e rodar a banana novamente
• : O jogador salta a sua jogada sem puxar
• : A ordem dos jogadores se inverte para o sentido contrário sem ninguém puxar
• : O jogador sem puxar, pode escolher outra pessoa aleatoriamente para ser o próximo. O sentido
do jogo permanece o mesmo.

2.O braço recua sozinho.

o dedo até o braço estar
1.Puxe
totalmente estendido.

CLIQUE

2. MONTAGEM DO TRASEIRO DO MACACO
Encaixe o traseiro firmemente nas costas do macaco.

1.

2.

TRASEIRO DO MACACO

3. MONTAGEM DA CAUDA DO MACACO:
Insira a extremidade da cauda no encaixe localizado na parte de cima do traseiro.

1.

ENCAIXE

2.

CAUDA

2. Depois que alguém jogar, o próximo à esquerda roda o disco a seguir (desde que a banana não
aponte para inverter).
3. GANHAR O JOGO: um jogador que faça com que o macaco dê um “PUM” perde e é eliminado.
Os demais jogadores continuam até sobrar apenas um que será o vencedor.

ATENÇÃO:
• Não aperte ou cutuque o traseiro do macaco com nenhum objeto. NÃO DEIXE as crianças colocarem
o macaco na boca.
• Não deixe o traseiro do macaco cheio por longos períodos de tempo, pois ele pode se deformar.
• Certifique-se sempre que o traseiro do macaco está vazio antes de começar a brincar.

TROCANDO O TRASEIRO DO MACACO:

Se o traseiro do macaco se soltar, siga os passos abaixo:
1. Retire a cauda puxando-a suavemente para fora do encaixe.
2. Segure firmemente o macaco e remova.
3. Alinhe o traseiro do macaco reserva e alinhe com o orifício e o pino. Encaixe com firmeza.
4. Encaixe a cauda do macaco novamente.
5. Descarte o traseiro danificado.

1.

2.

3.

Traseiro
danificado

OBJETIVO DO JOGO:
Puxar o dedo do macaco fazendo o traseiro inflar. Perde quem fizer o macaco soltar um PUM.
Traseiro
novo

4.

