COMO JOGAR:
1. Coloque o Pula-Pula sobre uma superfície plana.
2. Ponha as 15 bolinhas dentro dele e verifique se
tudo está corretamente montado.

3. Ligue o brinquedo para que
as bolinhas comecem a pular.

4. Movendo os pegadores, os
jogadores tentam pegar uma
bolinha de cada vez e colocá-la
nas bases do gol, enquanto as
outras continuam a pular.
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Base
principal

5. As bolinhas em jogo podem ser tocadas
APENAS com os pegadores (nada de colocar
mãos e dedos!). Se uma bolinha sair da área de
jogo, os jogadores devem parar de jogar e
colocá-la de volta.
6. Quando que o jogador consegue pegar uma
bolinha, deve mover o pegador para trás e
girá-lo, para que a bolinha possa ser colocada
com segurança na base do gol. A bolinha,
então, conta um ponto para esse jogador.

CONTEÚDO:

Se o jogador mexer o pegador muito rapidamente ou com pouca delicadeza, a bolinha capturada provavelmente cairá
do pegador e voltará para a área de jogo. Portanto, ela não conta ponto para ninguém.

1 Anteparo (de plástico transparente
com duas aberturas)

15 Bolinhas

Para o jogo ficar mais emocionante, os jogadores podem pegar as bolinhas da base do gol de seu adversário, mas
somente com seu pegador. Assim, os jogadores devem tomar cuidado também com a segurança de suas bolinhas.
(Quanto mais rápido o movimento, melhor. Lembre-se de que movimentos precisos são essenciais e tornam o jogo mais
desafiador.)
O jogo termina quando um dos jogadores acumula mais da metade das bolinhas (8 bolinhas) em sua base do gol.
Esse jogador é o vencedor!

1 Anel Superior

Tente o melhor de três ou cinco partidas ou faça suas próprias regras para que o jogo fique mais longo e divertido!

2 Suportes
dos Pegadores

CUIDADOS
• Não recarregue pilhas não recarregáveis.
• Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem
recarregadas e só devem ser recarregadas por um adulto.
• Não misture pilhas usadas com novas nem de tipos diferentes.
• Utilize apenas pilhas de mesmo tipo ou de tipo equivalente às recomendadas.
• Instale as pilhas de acordo com a polaridade correta (+/–).
• Retire do brinquedo as pilhas sem carga.
• Não provoque curto-circuito nos das pilhas.
• Cheque e recoloque as pilhas com freqüência para evitar corrosão.
• Não exponha pilhas ou baterias ao fogo, sob risco de explosão.
• Descarte pilhas e baterias usadas com responsabilidade ambiental.
• Retire todos os pedaços de plástico antes de dar o brinquedo à criança.
• Mantenha o brinquedo longe de lugares muito quentes.
• Guarde este manual para referência futura.

2 Pegadores de Bolinhas
2 Bases do Gol

Para crianças maiores de 5 anos

1 Base Principal
(área do jogo)

CUIDADO:

Recomenda-se a supervisão de um
adulto durante a montagem e o
uso do produto.

PERIGO
Contém bolinhas e peças
pequenas. Mantenha longe
de crianças menores de 3 anos.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS:
A instalação e reposição das pilhas devem ser feitas por um adulto.

4. Coloque o aparador na ranhura da base
principal e pressione-o até ficar
perfeitamente encaixado.

1. Desparafuse a tampa do compartimento de pilhas com uma
chave de fenda.
2. Instale quatro pilhas alcalinas (1,5V, tamanho AA/LR6).
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas e recoloque o parafuso.

5. Instalação dos pegadores
Passo 1: Passe um dos pegadores
pela abertura do aparador.

MONTAGEM:

1. Alinhe as bases do gol com a base principal e
encaixe-as nos respectivos buracos.

Passo 2: Alinhe o pegador com o
respectivo suporte e encaixe-o nos
buracos. Certifique-se de que a “seta”
indicada no suporte do pegador esteja
voltada para a base principal. Pressione o
pegador no suporte até ouvir um clique.

Passo 1

Passo 2

Repita o procedimento com o
outro pegador.

NOTA: Uma vez montadas, essas peças não devem ser desencaixadas.
2. Alinhe os suportes dos pegadores com as
bases do gol e encaixe-os nos respectivos
buracos.

VISÃO GERAL:
Dois jogadores competem para ver quem consegue pegar mais bolinhas do Pula-Pula.

3. Passo 1: Encaixe as
extremidades do aparador
uma na outra.
Passo 1

Passo 2: Posicione o aparador
na ranhura do anel superior e vá
pressionando até ele ficar
perfeitamente encaixado.

Passo 2

