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Cód.: 2040
2a4
Jogadores

INSTRUÇÕES:
Conteúdo do Jogo:
1 Palhaço Equilibrista
1 Suporte Central
2 suportes de Apoio
2 Cestas
2 Bandeiras
1 Barra de equilíbrio
4 Lançadores
16 bolas (4 de cada cor)
1 cartela de adesivos
Montagem:
1) Encaixe os 4 lançadores no suporte central;
2) Sobre a base central encaixe os dois suportes
da barra de equilíbrio;
3) Encaixar nos suportes a barra de equilíbrio;
4) Introduza as cestas nas extremidades do
Palhaço Equilibrista;
5) Cole os adesivos da cartela de acordo com os
números indicados na imagem ao lado.
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Objetivo do jogo:
O Palhaço Equilibrista é um apaixonante jogo de
destreza. Seu desafio é encestar todas as bolas da
sua cor escolhida, com o cuidado de não
desequilibrar o palhaço, por estar com uma das
cestas mais pesada que a outra.
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Como Jogar:
Os jogadores se sentam ao redor do jogo. Cada jogador escolhe uma cor e seu lançador correspondente. Para dar início a partida precisa-se
ligar a base deslocando a chave (liga/desliga) para a posição liga. Em seguida posicione a chave de velocidade no ponto desejado
(rápido/lento). Imediatamente, o palhaço começa a percorrer a barra de equilíbrio para cima e para baixo conforme a base gira. Os jogadores
deverão lançar suas bolas nas cestas que o palhaço carrega com cuidado para não desequilibra-lo. O jogador que encher as cestas fazendo
com que o palhaço caia estará eliminado. Ganhará o jogador que encestar primeiro as 4 bolas da sua cor.

Colocação das pilhas:
O Palhaço Equilibrista funciona com 2 pilhas tamanho C (LR14) de 1,5V (não inclusas). Para colocar as pilhas, retire o parafuso, abra a tampa do
compartimento de pilhas localizado na parte inferior do jogo. Coloque 3 pilhas alcalinas tamanho C (LR14) de 1,5V. Certifique-se que as pilhas estão
colocadas com a polaridade correta e recoloque a tampa e fixe o parafuso.
• A troca das pilhas deve ser supervisionada por um adulto;
• Não usar pilhas recarregáveis;
• Não misturar pilhas novas e usadas;
• Não misturar pilhas de tipos diferentes
• Colocar as pilhas na polaridade correta;
• Não recarregue pilhas não recarregáveis;
• Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou um similar.
• Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
• Não derrame nenhum líquido sobre o jogo.
• Não use solventes para limpeza.
• Retire sempre as pilhas do produto quando não for utilizá-lo por um tempo prolongado.
• Não provoque curto-circuito no compartimento de pilhas.

