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SPREY KREMA 
KUTUYA DAHİL 

DEĞİLDİR.
AYRICA SATIN 

ALINMASI 
GEREKİR.

İÇİNDEKİLER
1 "pasta" fırlatıcı, 1 fırlatma 
kolu, 2 kol, 1 çene desteği, 

1 çift taraflı maske, 1 çark ve 
1 bağlantı parçası

İÇİNDEKİLER
1 "pasta" fırlatıcı, 1 fırlatma 

OYUNUN AMACI

“Pasta surat” olmadan bir turu 
tamamlayıp puan toplamak!

İLK DEFA OYNARKEN

Plastik oku çark kartonuna takarak çarkı hazırlayın.

BİR YETİŞKİN BİR YETİŞKİN 
TARAFINDAN TARAFINDAN 

KURULMASI VE BİR KURULMASI VE BİR KURULMASI VE BİR 
YETİŞKİNİN GÖZETİMİ YETİŞKİNİN GÖZETİMİ YETİŞKİNİN GÖZETİMİ YETİŞKİNİN GÖZETİMİ 

GEREKLİDİR.GEREKLİDİR.
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0-3UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

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

1. Maskeyi, fırlatıcının üzerindeki 
çene desteği yeriyle önündeki 
kıskaçların arasına geçirin.

2. Çene desteğini fırlatıcıya 
takın ve ileri iterek maskenin 
yerini sağlamlaştırın. Maskeyi 
bükmemeye dikkat edin.

3. Her biri kolu fırlatıcının yan 
kısmında bulunan yerlere doğru 
yavaşça iterek takın.

4. Fırlatıcı kolunu fırlatıcıya takın ve aşağı 
doğru iterek yerine oturtun.

5. Oyun ünitesini, oyun için uygun bir zeminin üzerine yerleştirin 
ve evinizdeki sprey kremayı elin üzerine sıkın!

6. Puanları yazmak için bir kalem kağıt alın.

OYUNU KALDIRIRKEN

1. Fırlatıcı kolunu, çene desteğini, maskeyi ve kolları dikkatlice 
fırlatıcıdan çıkarın.

2. Tüm oyun parçalarını suyla temizleyin.
3. Kutuya geri koymadan önce tüm parçaların temiz ve kuru 

olmasına dikkat edin.

Yukarıdaki OYUNA HAZIRLIK bölümünde anlatıldığı gibi her bir oyunu 
kurun, ama fırlatıcıların arasına kısa kol yerine bir bağlantı parçası takın.

Evinizdeki sprey kremayı tüm “el”lerin üzerine sıkın. Herkes yüzünü 
“el”e dönük bir şekilde maskeye yerleştirsin. Herkes hep birlikte 
“3, 2, 1” diyerek 3'ten geriye doğru saysın ve kolları öne doğru bir 
kere çevirsin. “Pasta surat” olursanız oyundan çıkarsınız. Her 
seferinde bir kez olmak üzere kolları birlikte çevirmeye devam edin. 
“Pasta surat” olmayan son oyuncu oyunu kazanır!

KAZANAN

25 puana ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanır!
HAYDİ OYNAYALIM

En küçük oyuncu oyuna başlar. Oyun saat yönünde 
devam eder.
Sıra size gelince
1. Kolları kaç kere döndüreceğinizi öğrenmek için çarkı 

çevirin.
2. Yüzünüz “el”e dönük bir şekilde maskedeki desteğe 

çenenizi yerleştirin.

3. Kolları, çarkta gelen sayı kadar öne doğru çevirin.
4. Eğer yüzünüze krema çarparsa “pasta surat” olursunuz ve hiç 

puan alamazsınız. Eğer sıranızı yüzünüze krema çarpmadan 
tamamlarsanız, çarkta çevirdiğiniz sayının iki katı puan 
kazanırsınız.

Tercih hakkı 
Kolları çarkta gelen sayıdan daha az çevirmeyi tercih 
edebilirsiniz. Çarkı çevirdikten sonra çarkta gelen sayı yerine 
kolları kaç kez çevirmek istediğinizi söylemeniz gerekir. Eğer 
“pasta surat” olmazsanız, kolları her çevirmenize bir puan 
kazanırsınız. (Örneğin: Çarkta beş gelirse ama siz kolları iki kere 
çevirmeyi tercih ederseniz ve “pasta surat” olmazsanız iki puan 
alırsınız.)

*Zincirleme reaksiyon modu için bir ya da daha fazla PIE FACE 
kutu oyunu gerekir (her biri ayrı satılır ve stoklarla sınırlıdır).
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