
Hipopotamınızı oyuna 

hazır hale getirmek 

için kuyruğunu aşağı 

doğru bastırırken 

aynı anda boynunu 

öne doğru çekip 

aşağı itin. Birkaç 

defa hipopotamın 

kuyruğuna basıp 

bırakın.

Misketlerin fırlatıldığı 

alanı misketlerle 

doldurun. Altın 

Misketi, misketlerin 

fırlatıldığı alanlardan 

herhangi birine 

koyun.

Oyun alanını çevirin. 

Her hipopotamın 

gövdesinde iki 

çıkıntı var. Bu iki 

ucu oyun alanında 

gösterilen yere takın. 

Aşağı doğru bastırıp 

yerine yerleşmesini 

sağlayın.

Şekilde gösterilen 

yerlere bastırarak 

hipopotamları 

bulundukları 

yerden kaldırın.
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İLK DEFA OYNARKEN

1 Hipopotam kafalarını ve misketleri bulundukları 

yerden çıkarın.

2 Şekilde gösterildiği gibi her bir hipopotamın kafasını 

boynuna geçirin ve kafadaki deliklerin boyundaki 

çıkıntılara oturmasını sağlayın.

3 Misket saklama bölmesi kapağını kutudan çıkarın 

ve oyunu kaldırırken hazır olması için rahatça 

ulaşabileceğiniz bir yere koyun.

İÇİNDEKİLER

Oyun alanı • 4 hipopotam kafası • 4 hipopotam gövdesi • 20 plastik misket 

• misket saklama bölmesi kapağı

OYUNUN AMACI

Misket çılgınlığına hazır olun! En çok misketi hipopotamınızın kapması için yarışın!

OYUNA HAZIRLIK!
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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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Her hipopotamın 

kuyruğuna basıp 

boynu yukarı 

kaldırın ve gövdenin 

ucundaki çıkıntıya 

boynu yerleştirerek 

yerine sabitleyin.

Hipopotamları oyun 

alanının altındaki 

köşelere yerleştirin. 

Yerlerine oturmaları 

için kenarlarındaki 

çıkıntıların oyun 

alanındaki yerlerine 

geçmesini sağlayın.

Oyun alanının 

altında, orta 

kısımdaki saklama 

bölmesine misketleri 

koyun, kapağını 

kapatın.

Hipopotamları 

çıkarmak için şekilde 

gösterilen yerlere 

bastırın.

Parçaları yerlerine yerleştirdiğinizde oyun 

bu şekilde görünecek ve kutusuna tekrar 

geri konulabilecek.
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KAZANAN!
En çok misketi kapan oyunu kazanır!

EKSTRA EĞLENCE!
Yukarıda anlatıldığı şekilde oynayın; ancak bu sefer Altın Misketi ilk kapan oyunu kazanır!

Not: 

Oyunu tekrar oynamak istediğinizde oyun alanının 

altındaki misket saklama bölmesinin kapağını 

çıkarmayı ve bir kenara koymayı unutmayın.

Her oyuncu bir hipopotam seçer.

VEJETARYEN 
POTAMUS

MIZMIZ 
POTAMUS

ŞEKERCİ 
POTAMUS

OBURCUK 
POTAMUS

İlk kimin doğum günü yakınsa o “BAŞLA” 
diye bağırır!  Misketleri kapmak için 
hipopotamınızın kuyruğuna bastırın ve hızlı 
bir şekilde misketleri yakalamaya çalışın.

Siyah butonlara basarak tüm misketleri 

oyun alanına fırlatın.
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OYUN ZAMANI!

OYUNU KALDIRIRKEN

011898936519  Aa

011898936519  Aa     HUNGRY HUNGRY HIPPOS    Game guide (TK)

Originator: LT/L Approval: FAR File Name: 989365190 I HHHippos.indd

© 2017 Hasbro. Tüm hakları saklıdır.  

Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. 

Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. İngiltere. 

Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. 

Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye 
☎ +90 2164229010, info@hasbro.com.tr

Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın.
Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.

www.hasbro.com.tr     www.hasbrokutuoyunlari.com


