
111019837179 Ab           PLAY-DOH TIME RACE          (179NORDIC)

Approval: FINAL ROD: 00.00

111019837179 Ab           PLAY-DOH TIME RACE          (179NORDIC)

ROD: 00.00 File Name: 19837i179.indd

Sätta ihop leksaksformarnaSätta ihop snurrhjulet 

Spelförberedelser
återvinningskartong

snurrhjul 

     leksaker på 
startplatsen

mållinje 

återvinningsstämpel 

leksaksform

presentkartong

Den här bilden visar ett spel som 
gjorts i ordning för fyra  

deltagare. Titta på den när du sätter 
ihop och förbereder spelet. 

Se till att du sätter 
ihop rätt halvor till 
varje leksaksform!

Sätta ihop spelets delar 
Ta bort speldelarna från kartongarken och plastförpackningarna. Släng bort skräpet. Ta  
försiktigt loss snurrhjulsfästet, pilen och leksaksformarna från plastskydden. Släng bort 
skydden. Du behöver kanske använda en nagelfil eller ett sandpapper för att ta bort 
överflödig plast från speldelarna.

  FÖR 2 TILL 4 SPELARE                     FRÅN 4 ÅR

Innehåll: • Spelplan • 4 burkar PLAY-DOH-lera à 57 gr 
• 4 kugghjul, nav och fästen i plast • Återvinningsstämpel • 4 leksaksformar (Mr. Potatohead,  

Dumpern Chuck, My Little Pony och PLAY-DOH-burk) • Snurrhjul, pil och fäste  
• Presentkartong • Återvinningskartong

Instruktioner

Ska monteras av en vuxen.
Spelets mål 

Tävla med PLAY-DOH-leksakerna genom Fun Factory och se vem som kommer först till 
presentkartongen i slutet av fabrikens löpande band. Hoppa mellan kugghjulen och vrid 
dem fram och tillbaka – men se upp för återvinningsstämpeln! Den som först får i två 
leksaker i presentkartongen vinner!

Käännä minkä tahansa hammasrattaan keskiosaa jompaankumpaan suuntaan niin paljon kuin haluat. 
Kaikki pelilaudan hammasrattaat liikkuvat ja kaikki hammasratasruuduissa olevat lelut liikkuvat niiden 
mukana. Muista asettaa hammasrattaat pelilautaan piirrettyjen ääriviivojen mukaisesti kääntämisen 
jälkeen.

Voittaminen   
Jos olet ensimmäinen pelaaja, joka saa kaksi lelua maalin PLAY-DOH-purkkiin Fun  
Factory -tehtaan liukuhihnan päähän, voitat pelin. Älä lopeta hauskanpitoa tähän, vaan 
pane kaksi voitokasta leluasi lahjapakettiin!  

Pienien pelaajien peli    
Pienimmät pelaajat voittavat, kun he saavat yhden lelun ensimmäisenä maaliin kahden  
lelun sijasta.   

Loppuiko play-doh-muovailuvaha?    
Etsi lisää PLAY-DOH-muovailuvahaa kauppojen leluhyllyiltä. 

Pelin säilyttäminen    
Ota lelut ja laatikot pelilaudalta, säilytä PLAY-DOH-muovailuvaha purkeissa ja sulje purkkien 
kannet huolellisesti. Säilytä peli laatikossa irrottamalla hammasrattaat pelilaudasta  
nostamalla niitä varovasti mutta napakasti, jotta ne irtoavat alustoistaan. Voit jättää 
keskiosat hammasrattaisiin säilytyksen ajaksi, mutta seuraavalla pelikerralla saatat joutua 
irrottamaan ne, jotta saat kiinnitettyä hammasrattaat pelilautaan.

 

Hammasrattaita kannattaa kääntää niin, että omat lelusi siirtyvät eteenpäin ja muiden 
pelaajien lelut taaksepäin. Kuvassa pelaaja siirsi omaa Herra Perunapäätään eteenpäin 
ja toisen pelaajan Kippiauto Chuckia taaksepäin.
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Vain leikkeihin. Ei sovi syötäväksi.

Lapsen ikä ja taidot vaikuttavat muovailun tulokseen.

HUOMAUTUS VANHEMMILLE: SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ. MYRKYTÖN.
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När det är din tur: Snurra på hjulet och följ reglerna nedan. Din omgång är sedan slut.

Det är enkelt att flytta leksakerna längs kugghjulen! Du får bara flytta till intilliggande platser.

Förflytta sig på kugghjulen

Flytta en av dina leksaker det antal 
steg som snurran visar. 

Så här spelar ni 
Den yngsta spelaren börjar. Spelet fortsätter sedan åt vänster.

Platser på spelplanen
Flytta din leksak från plats till plats längs det löpande bandet i Fun Factory mot PLAY-DOH-burken i slutet. 
Om du hamnar på en plats där en annan leksak redan står så hoppar du vidare till nästa lediga plats. Alla 
platser som leksakerna kan hamna på beskrivs nedan.

Sätta ihop present- och återvinningskartongerna 

Lägg en liten klump PLAY-DOH-lera i 
den öppna formen. 

Tryck ihop formen 
ordentligt. 

Ta försiktigt ur leksaken. Ta bort 
överflödig lera och lägg tillbaka  

den i burken. 

Skapa leksaker! 

Sätta fast kugghjulen på spelplanen 

1
3

2 öppning flik 4

FÖRBEREDA SPEL 

Sätt fast de fyra kugghjulen på spelplanen enligt bilderna nedan. Rikta in dem efter konturerna  
på spelplanen. 

Sätt ihop presentkartongen enligt bilderna nedan. Sätt sedan ihop återvinningskartongen på samma sätt. 
Obs! Det finns inget lock på återvinningskartongen.

Välj en leksaksform och PLAY-DOH-lera i valfri färg. Gör sedan leksaker enligt bilderna nedan. 
Lägg tillbaka överbliven lera i burken och stäng locket ordentligt. Börja spela med två leksaker  
på spelplanen. 

Extra leksaker: Du kan ha valfritt antal leksaker på spelplanen på en och samma 
gång, så gör så många som du vill! Du behöver också ha ett par extra för att ersätta de 
leksaker som hamnar i återvinningen.

Placera ett fäste under hålet i 
spelplanen och se till att stiftet är 

vänt uppåt.

Vik längs de  
prickade linjerna.

Forma en kartong med hjälp av de 
båda långsidorna. Fäst sedan fliken 

i öppningen.

Vik in sidoflikarna och vik sedan  
upp botten och stäng.

Tryck fast ett kugghjul med  
mönstersidan uppåt på fästets stift och 

se till att det sitter i mitten.

Tryck sedan fast ett nav  
på kugghjulet.
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När det är din tur: Snurra på hjulet och följ reglerna nedan. Din omgång är sedan slut.

Det är enkelt att flytta leksakerna längs kugghjulen! Du får bara flytta till intilliggande platser.

Förflytta sig på kugghjulen

Den blå leksaken kan flyttas till någon av  
platserna bredvid den, men den kan inte flyttas 

till någon av platserna markerade med        
     eftersom de ligger för långt bort!

Flytta en av dina leksaker det antal 
steg som snurran visar. 

Återvinn en annan spelares leksak! Vrid kugghjulen och se hur 
leksakerna flyttar sig! 

	 Röda och gröna platser: Om din leksak hamnar på någon av de här  
 platserna så är din omgång slut.

Genvägspilen: Om din leksak har tur och hamnar här så skjuts den i väg direkt till 
kugghjulsplatsen i slutet av röret!

Kugghjulsplatser: Varje kugghjul har fem kugghjulsplatser. Du kan flytta till och bort 
från en kugghjulsplats från vilken närliggande plats som helst. Se FÖRFLYTTA SIG PÅ 
KUGGHJULEN. Där finns anvisningar om hur du får flytta omkring på kugghjulsplatserna.

Så här spelar ni 
Den yngsta spelaren börjar. Spelet fortsätter sedan åt vänster.

Platser på spelplanen

Navplatser: Om din leksak hamnar på platsen i mitten av ett kugghjul så är den skyddad 
och kan inte mosas av återvinningsstämpeln! 

Målplats: Du måste flytta leksaken till PLAY-DOH-burken på målplatsen i slutet av Fun 
Factorys löpande band för att få i leksaken i presentkartongen. Du behöver inte få den 
exakta siffran för att komma till målplatsen.

Flytta din leksak från plats till plats längs det löpande bandet i Fun Factory mot PLAY-DOH-burken i slutet. 
Om du hamnar på en plats där en annan leksak redan står så hoppar du vidare till nästa lediga plats. Alla 
platser som leksakerna kan hamna på beskrivs nedan.

Startplats: Alla leksaker börjar spelet på den här platsen.

Sätta ihop present- och återvinningskartongerna 

Ta försiktigt ur leksaken. Ta bort 
överflödig lera och lägg tillbaka  

den i burken. 

FÖRBEREDA SPEL 

Sätt fast de fyra kugghjulen på spelplanen enligt bilderna nedan. Rikta in dem efter konturerna  
på spelplanen. 

Sätt ihop presentkartongen enligt bilderna nedan. Sätt sedan ihop återvinningskartongen på samma sätt. 
Obs! Det finns inget lock på återvinningskartongen.

Välj en leksaksform och PLAY-DOH-lera i valfri färg. Gör sedan leksaker enligt bilderna nedan. 
Lägg tillbaka överbliven lera i burken och stäng locket ordentligt. Börja spela med två leksaker  
på spelplanen. 

Extra leksaker: Du kan ha valfritt antal leksaker på spelplanen på en och samma 
gång, så gör så många som du vill! Du behöver också ha ett par extra för att ersätta de 
leksaker som hamnar i återvinningen.

Vik in sidoflikarna och vik sedan  
upp botten och stäng.

Tryck sedan fast ett nav  
på kugghjulet.
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Återvinna leksaker

Vrida på kugghjul

Välj en motståndares leksak som inte står på en säker plats. Ta sedan 
återvinningsstämpeln och tryck ned den på leksaken så att den mosas! 
Lägg den återvunna leksaken i återvinningskartongen på spelplanen. 
Om PLAY-DOH-leran börjar ta slut så kan ni återanvända lera från 
leksakerna i återvinningskartongen.

Du kan vrida på navet i valfritt kugghjul i vilken riktning som helst. Det här gör att alla kugghjul på 
spelplanen flyttas och de leksaker som finns på kugghjulsplatserna flyttas tillsammans med  
kugghjulen! Se till att du justerar kugghjulen efter konturerna på spelplanen efter att de har vridits.

Vem vinner spelet 
Den spelare som först får två leksaker till målplatsen med PLAY-DOH-burken i slutet av det 
löpande bandet i Fun Factory vinner spelet! Lek lite till och packa ihop de två vinnande  
leksakerna i presentkartongen! 

Spel för yngre spelare 
För yngre spelare kan det räcka med att få en leksak i stället för två till målplatsen. 

Har play-doh-leran tagit slut? 
Du kan hitta mer PLAY-DOH-lera där leksaker och spel säljs.

Förvara spelet 
Ta bort leksakerna och kartongerna från spelområdet, lägg tillbaka PLAY-DOH-leran i  
burkarna och stäng locken ordentligt. Om du vill förvara spelet i förpackningen tar du bort 
alla kugghjul från spelplanen. Lyft försiktigt upp och lossa dem från sina fästen. Du kan 
lämna kvar naven på kugghjulen men nästa gång ni ska spela så måste de kanske tas bort 
innan kugghjulen sätts fast på spelplanen igen.

 

Det kan vara smart att vrida kugghjulen så att dina leksaker flyttas framåt och 
motståndarens leksaker flyttas bakåt. Den här spelaren flyttade sin Mr. Potatohead 
framåt och då flyttades motståndarens Chuck-leksak bakåt.
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Rolig att leka med, men inte att äta. 

Den formade lerans utseende kan variera beroende på barnens ålder och skicklighet.  

MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE. GIFTFRI.

Montere spinneren  

Klargjøring av spillet

lekeform 

gaveeske

Denne illustrasjonen viser et spill for 4 
spillere – klart for spilling. Se på dette 

mens du setter sammen spillet og  
gjør det klart.  

Sette sammen spilldelene  
Ta ut spilldelene fra kartongarkene og plastemballasjen. Kast avfallet. Løsne  
spinnerfoten, pilen og lekeformene forsiktig fra plastholderne. Kast holderne. Hvis det 
er nødvendig, bruker du en fil eller sandpapir til å fjerne overflødig plast fra spilldelene.

  FOR 2 TIL 4 SPILLERE                    ALDER 4+

Innhold: • Spillebrett • 4 bokser à 57 g PLAY-DOH-masse • 4 drev, nav og føtter av plast
•Resirkuleringsstempel • 4 lekeformer (Herr Potethode, Tippbilen Chuck, My Little Pony og  

PLAY-DOH-boks • Spinnerbrett, -fot og -pil • Gaveeske • Resirkuleringseske

Skal monteres av en voksen person.

Veiledning

Mål 
Skynd deg med PLAY-DOH-lekene gjennom Fun Factory mot gaveesken ved slutten av 
Fun Factory-samlebåndet. Ha det morsomt med å flytte langs drevene og dreie dem rundt 
og rundt, men se opp for resirkuleringsstempelet! Du vinner hvis du er den første som får 
to leker opp i gaveesken.
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