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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR.

SPREY 
KREMA 

KUTUYA DAHİL 
DEĞİLDİR.

AYRICA SATIN 
ALINMASI 
GEREKİR. 

İÇİNDEKİLER
Top, top taşıyıcı, numaralı 

ray, bağlantı çubuğu, 
butonlu oyun ünitesi, 

engelleme eli, çene desteği, 
maske ve okuyla birlikte çark

 

 

Çok daha fazla PIE FACE 

eğlencesi için!

Sprey krema kutuya dahil değildir.  

Ayrıca satın alınması gerekir.

Pie Face!

OYUNU KALDIRIRKEN!

1. Dikkatli bir şekilde oyun ünitesini ayırın. 

2.  Tüm oyun parçalarını suyla iyice temizleyin. Topun içini temizlemek için önce 

içine krema koyduğunuz bölümün üzerindeki kapağı çekip çıkarın. Sonra, topun 

üzerindeki kolu geriye doğru çekin; topu ılık suyun içine daldırıp pasta butonuna 

basın. Bu işlemi topun içi iyice temizlenene kadar tekrar edin.

3. Kutuya geri koymadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olmasına dikkat edin. 

Ayrı satılır.

YAŞ

2+
OYUNCU5

    DİKKAT: 
YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN: Oyunu oynarken oyuna 
farklı materyaller veya objeler eklemeyin ve kullanmayın. 
Yalnızca sprey krema (kutuya dahil değildir) kullanın. Ürünü 
kullanmadan önce ve kullandıktan sonra temiz bir bezle 
temizleyin; tüm kremanın temizlenmesine dikkat edin. Eğer 
herhangi bir şekilde göze krema gelirse, hemen suyla yıkayın.

BİR YETİŞKİNİN GÖZETİMİ GEREKLİDİR.

  UYARI: 
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
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KAZANAN!

5 puana ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanır! İRİ

KREMA
SPREY 
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OYUNUN AMACI

Topu kullanarak rakibinize sprey krema fırlatın! Rakibiniz de elle sizi engellemeye çalışsın.

İLK DEFA OYNARKEN  

Plastik oku çarka takarak çarkı hazırlayın.

OYUNA HAZIRLIK 

 1.  Oyunu sabit ve düz bir zemin üzerine 

kurun.

 2. Topu top taşıyıcıya geçirin.

 3.  Top taşıyıcıyı numaralı rayın ortasında 

herhangi bir yere oturtun. Bunun için 

önce taşıyıcının bir kenarını rayın bir 

kenarına geçirin, sonra diğer kenarı 

diğer tarafa tutturun. Top taşıyıcıyı rayın 

üzerinde istediğiniz yere kaydırın.

 4.  İngiliz anahtarı şeklindeki bağlantı 

çubuğunu numaralı raya takın. Yap-boz 

parçaları gibi birbirlerini tamamlamaları 

gerekir.

 5.  Butonlu oyun ünitesini, bağlantı 

parçasındaki silindir uca geçirin.

 

 6.  Maskeyi oyun ünitesinde, şekilde 

gösterilen açık kısma takın. Sonra çene 

desteğini yerine oturtun.

 7. Engelleme elini oyun ünitesine takın.

OYUN ZAMANI! 

Her oyuncu çarkı çevirir. En yüksek rakamı çeviren oyuncu, ilk olarak oyuna başlar. 

SIRA SİZE GELİNCE 

1.  Yüzünü maskeye oturtup topla yüzleşecek 

oyuncuyu seçin.

2.  Evinizdeki sprey kremayı topa doldurmak için: 

  İLK OLARAK toptaki kolu kırmızı yeri görene 

kadar geriye doğru çekin. Kolu bırakın.

  SONRA topun üstündeki kapağı geriye doğru 

kaydırın.  Bu açıklığa sprey kremayı koyarak topu 

doldurun ve kapağı kapatın.

  Not: Eğer kapağı açık bırakırsanız, topu ateşleyemezsiniz.

3.   Çarkı çevirin!  Çarkta gelen sayı  ray üzerinde topu 

nereye yerleştireceğinizi belirler. Renk de topun 

açısını belirler. 

4.   Şimdi topu istediğiniz gibi yukarı ya da 

aşağı hareket ettirerek rakibinizi hedef alın.

5.  Rakibiniz de butonlara basıp eli sağa 

sola hareket ettirerek sizi engellemeye 

hazırlanır. Eli istediği zaman, istediği kadar 

hareket ettirebilir.

6.  Hazır olduğunuzda topun üzerindeki pasta 

butonuna basarak rakibinize sprey kremayı fırlatın! 

PUANLAMA

• Rakibiniz kremayı hiç engelleyemeden “pasta surat” olursa 1 puan alırsınız.

• Eğer ıskalarsanız rakibiniz 1 puan alır.

•  Rakibiniz kremayı tamamen engellerse, yani yüzünün hiçbir yerine krema 

gelmezse 2 puan alır.

•  Atışınızın bir kısmı isabetliyse (örneğin kremanın bir kısmı ele, bir kısmı yüze 

gelirse) her ikiniz de birer puan alırsınız.

Puanlama bittikten sonra topu kullanma sırası maskenin arkasındaki oyuncuya geçer.


