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BİR YETİŞKİNİN KURMASI 
VE GÖZETİMİ GEREKLİDİR
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SPREY 
KREMA 

KUTUYA DAHİL 
DEĞİLDİR

 UYARI: 
YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN: 
Oyuna farklı materyaller veya 
objeler eklemeyin ve kullanmayın. 
Yalnızca sprey krema ya da kutunun 
içinden çıkan süngeri kullanın. Oyuna 
başlamadan önce ve her oyundan sonra 
ürünü bir bezle temizleyin; tüm kremanın 
temizlendiğinden emin olun. Süngeri sadece 
temiz suyla ıslatın. Eğer herhangi bir şekilde 
göze krema gelirse, hemen suyla yıkayın.
BİR YETİŞKİNİN GÖZETİMİ GEREKLİDİR

İÇİNDEKİLER

1 “pasta” fırlatıcı 
1 fırlatma kolu 
2 çene desteği 
2 maske 
1 sünger

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.  

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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OYUNUN AMACI

“PASTA SURAT” olmayın!’

OYUN ZAMANI!

1. Her oyuncu çenesini, çene desteklerinden birine yerleştirir ve fırlatma koluna bakacak 
şekilde yüzünü maskeye oturtur.

2. Hep birlikte üçe kadar sayın. Üç deyince her bir oyuncu kendisine yakın, büyük kırmızı 
butona hızlı bir şekilde basmaya başlar. Butona basmak fırlatma kolundaki elin rakibe 
doğru yönelmesini sağlar.

3. El, pasta fırlatıcının bir tarafına çok fazla yaklaştığında, birdenbire yukarı kalkar ve o 
oyuncu “PASTA SURAT” olur.

KAZANAN!

“PASTA SURAT” olmayan oyuncu oyunu kazanır!

Tekrar oynarken!

Tekrar oynamak için fırlatma kolunu başlangıçtaki gibi aşağı indirin. Fırlatma kolu, 
fırlatıcının üzerinde yere paralel şekilde ve resimde gösterildiği gibi fırlatıcının tam 
ortasında durmalı. Sonra süngeri temiz suyla ıslatın ya da elin üzerine daha fazla sprey 
krema ekleyin.

Küçük Oyuncular ile Oynarken
Daha küçük bir oyuncu ile oynarken onun oyuna biraz daha avantajlı başlayabilmesi için 
fırlatma kolunun pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bunun için oyunun başında, fırlatma 
kolunu aşağı indirmeden önce, kolu daha güçlü olan oyuncunun tarafına doğru (sağa ya 
da sola) itin. Yalnız, kolu bir tarafa fazla yaklaştırırsanız kol aşağı inmez. 

Oyunu Kaldırırken
1. Fırlatma kolunu, çene desteklerini ve maskeleri fırlatıcıdan dikkatlice çıkarın.
2. Tüm oyun parçalarını su ile iyice temizleyin. 
3. Kutuya geri koymadan önce süngerin ve tüm oyun parçalarının temiz ve kuru olmasına 

dikkat edin.
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OYUNA HAZIRLIK

1. Pasta fırlatıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin.
2. 2 maskeyi birbirine mümkün olduğunca yakın 

olacak şekilde, resimde gösterilen yere takın.
3. Çene desteklerini de fırlatıcı üzerindeki resimde 

gösterilen boşluklara geçirin. Çene destekleri 
maskelerin dik durmasını sağlayacaktır. 
Maskeleri eğmemeye dikkat edin.

4. Süngeri temiz suyla ıslatın, sonra süngeri 
fırlatma kolunun üzerinde, elin üstüne oturana 
kadar kaydırın. Eğer sprey krema kullanmak 
isterseniz, kremayı direkt olarak elin üzerine 
sıkın.

5. Fırlatma kolunu, el kısmındaki boşluk aşağı 
gelecek şekilde, resimde gösterildiği gibi 
fırlatıcıya geçirin.

6. Fırlatma kolunu aşağı indirin. Fırlatma kolu, 
fırlatıcının üzerinde yere paralel şekilde ve 
resimde gösterildiği gibi fırlatıcının tam 
ortasında durmalı.


