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Cód.: 2042
2a4
Jogadores

Conteúdo do Jogo:
1 Esquilo
1 base
4 folhas
14 nozes

INSTRUÇÕES:

Montagem:
Coloque o esquilo na base de maneira que o encaixe embaixo do esquilo coincida com a saliência da base e que a frente do esquilo fique enfrente ao
botão do giro.
Objetivo do jogo:
Esquilouco é um apaixonante jogo de memória e habilidade que consiste em cada jogador completar sua folha com as nozes que contenham a fruta
da sua cor.
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Como Jogar:
Primeiro, coloca-se as nozes na base circular do jogo. Cada jogador escolhe uma folha. A partida começa com o jogador mais novo e a seqüência se
dá no sentido anti-horário, ou seja, o jogador que estiver à direita do mais novo é o próximo e assim sucessivamente. O jogador que começa a partida
escolhe uma noz e a coloca na boca do Esquilouco. Aperta-se o botão do giro azul e imediatamente o Esquilouco começa a girar e em um determinado momento lançará a noz. O fruto da noz deve coincidir com a cor da folha.
- se a cor do fruto da noz for igual a cor da folha do jogador, este deve coloca-lo sobre a folha e jogar novamente.
- se a cor do fruto da noz não coincidir, o jogador deverá fechar a noz e devolve-la a base e passar sua vez para o jogador seguinte.
Ganhará quem primeiro completar a folha com as três nozes da mesma cor. No caso do jogador tirar o fruto preto, como penalização, deverá devolver
à base uma noz das que tiver colocado na folha. Se não tiver tirado nenhuma noz até o momento ficará uma rodada sem jogar. No caso do jogador
tirar um fruto dourado terá uma em duas opções:
- jogar novamente devolvendo-a à base;
- substituí-la por uma que já estiver na sua folha. Quando tirar a noz preta poderá pegar a dourada e colocar as duas na base novamente, não ficando
sem jogar.
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Dica:
Quando um jogador devolve uma noz à base, fique atento para saber se a noz é da cor da sua folha, não a perca de vista e quando chegar sua vez,
você pode escolhê-la. Você tem que ter boa memória, ser rápido no olhar e habilidade para que as nozes não despistem, pois, talvez tenha que olhar
mais de uma noz de uma vez. Com tua memória e a noz dourada com as opções que te oferece, será o primeiro a completar com nozes da mesma
cor da folha.
Cuidados:
1. Separe com cuidado o Esquilouco da base.
2. Girar o encaixe da base do esquilo com uma ferramenta apropriada em sentido anti-horário a te escutar um click no mecanismo que lança a noz.
3. Monte novamente o esquilo na base. Atente ao detalhe do encaixe do esquilo e da base.
Se observar que a posição em que o esquilo lança a noz, depois de um certo tempo de, está modificado, recomenda-se os seguintes passos:
a) Retire com cuidado o esquilo da base.
b) Girar o encaixe da base do esquilo com uma ferramenta apropriada em sentido anti-horário a te escutar um click no mecanismo que lança a noz.
c) Girar o encaixe uns 180 graus a partir do ponto em que se o click mencionado.
d) Monte novamente o esquilo na base. Atente ao detalhe do encaixe do esquilo e da base.
Colocação das pilhas:
O Esquilouco funciona com 3 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.
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"ATENÇÃO: Não recomendável para
crianças menores de 3 anos por conter
partes pequenas que podem ser engolidas."

