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Cód.: 2041
2a4
Jogadores

INSTRUÇÕES:
Conteúdo do Jogo:
1 Cápsula Croco

Montagem:
Pressione o botão na lateral da cápsula do Croco para liberar as esferas de dentro do Croco.
Objetivo do jogo:
Croco é um apaixonante jogo de habilidade que consiste em cada jogador alimente o Croco com todas as bolas da cor
escolhida.
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Como Jogar:
Primeiro, O jogador mais novo libera todas as esferas que estão dentro do Croco. O próximo jogador a sua direita deve
escolher uma cor e assim sucessivamente até os 4 jogadores. Quando todos já tiverem escolhido as suas cores de
esferas o jogador mais novo deve dar inicio a partida lançando as esferas para dentro do Croco. Quando uma esfera é
lançada para dentro do Croco este jogador pode fazer mais um lance. Se o jogador não acertar a esfera dentro da boca
do Croco, deve passar a vez para o próximo jogador a sua direita.
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Quem Ganha:
Quem lançar todas as esferas da mesma cor para dentro do Croco primeiro é o vencedor
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Dica:
Cuidado para não lançar a esfera do jogador adversário, isso vai fazer com que as esferas dele acabe primeiro e ganhe
o jogo
Colocação das pilhas:
O Croco funciona com 1 pilha tamanho D de 1,5V (não inclusa). Para inserir ou removê-la, desparafuse o compartimento
das pilhas situado no fundo do brinquedo. Assegure-se de colocar a pilha na posição correta e volte a colocar a tampa,
fixando-a novamente com 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.
• Imagens meramente ilustrativas. Cores e acabamentos podem sofrer alterações
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"ATENÇÃO: Não recomendável para
crianças menores de 3 anos por conter
partes pequenas que podem ser engolidas."

