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IN ELKAAR ZETTEN!

Inhoud:

 standaard  • Oranje Mannetje  • Oranje Mannetje  • 2 Oranje Mannetje  • 3 schieters 
potje  deksel  armpjes

• 3 potjes met 56 gram PLAY-DOH klei
(netto gewicht: 168 g)
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MOET DOOR EEN MOET DOOR EEN 
VOLWASSENE IN VOLWASSENE IN 

ELKAAR GEZET ELKAAR GEZET 
WORDENWORDEN

LEEFTIJD

2-3
SPELERS4 

1. Zet de standaard op tafel. 

2. Bevestig de armen met schieters aan de standaard 

door ze er van bovenaf in te schuiven. 

3. Zet het Oranje Mannetje potje in de standaard: 

zorg dat de lipjes in de gleufjes vallen en draai 

met de klok mee tot hij vastklikt. 

4. Bevestig de armpjes aan het potje.

5. Bevestig het deksel op het Oranje Mannetje 

potje: de lipjes vallen in de gleufjes. 

Steek het armpje met het extra ribbeltje 
in deze kant van het Oranje Mannetje.

Steek het andere armpje er 
zodanig in dat z’n hand de 

andere kant op wijst. 

Klaar!

Hou Oranje Mannetje schoon!
Zorg als je stopt met spelen dat er geen restjes PLAY-DOH klei in het 

Oranje Mannetje achterblijven. Je kunt kleine restjes PLAY-DOH hartstikke 

makkelijk ‘oppakken’ met een groter stuk DOH! 

Het spel opbergen
1. Trek Oranje Mannetjes armpjes er voorzichtig uit. 

2. Draai Oranje Mannetjes potje tegen de klok in en til het uit de 

standaard. 

3. Schuif de armen met de schieters naar boven toe uit de standaard. 

4. Doe alle PLAY-DOH terug in de gekleurde potjes. 

5. Doe alle spelonderdelen en de spelregels terug in de doos.

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. BATTERIJENN
Bewaar deze informatie. Batterijen behoren door een volwassene te worden geplaatst en of vervangen.  

LET OP:
1. Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype en controleer of 

de batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van + en – ! 
3. Verwijder lege batterijen uit het product. 
4. Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt. 
5. Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij. 
6. Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing veroorzaakt, 

plaats het dan op grotere afstand van andere apparatuur. Indien nodig kunt u resetten (uit- en weer 
inschakelen of de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen).

7. OPLAADBARE BATTERIJEN: gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met andere 
batterijtypen. Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. Bij opladen is 
toezicht van een volwassene noodzakelijk. PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP 
TE LADEN.

Lever dit product en bijbehorende batterijen afzonderlijk in bij een lokaal afvalverzamelpunt. 
Gooi ze niet weg met normaal huishoudelijk afval.

Batterijen plaatsen:

Om de batterijen te plaatsen heb je een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) nodig. 
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Elke speler kiest een schieter en een potje PLAY-DOH klei. 

De jongste speler kiest het eerst!

Pak 10 kleine stukjes PLAY-DOH klei uit je potje – ongeveer zo 

groot als een knikker. Leg de stukjes voor je op tafel, zodat je 

klaar bent om bolletjes te maken en te schieten. 

Zet Oranje Mannetje met 

de schakelaar aan!

1.

2.

3.

ZÓ SPEEL JE!

VOORBEREIDING!

Roep samen: "Klaar voor de start?... AF!"

En dan maak en schiet je je bolletjes PLAY-DOH zo snel 
als je kunt in het potje van het Oranje Mannetje! 

ZÓ LAAT JE JE PLAY-DOH BOLLETJES VLIEGEN… 

PAK een stukje PLAY-DOH ter grootte van 

een knikker en leg het op je schieter. Druk op 

de kneedtastische bolletjes-maker om er een 

BOLLETJE van te maken!

MIK op het potje! Het beste moment om te 

schieten is als je de maffe ogen van het Oranje 

Mannetje ziet…

SCHIET je bolletje weg door op de 

schietknop te drukken!

Als jij de eerste bent die 3 bolletjes PLAY-
DOH in z’n potje weet te schieten, 

WIN JE!

Nog eens spelen!
Als het spel afgelopen is, zet je Oranje Mannetje uit met de 

schakelaar. Haal vervolgens alle PLAY-DOH uit z’n potje. 

Geef de klei terug aan de spelers, zet Oranje Mannetje weer aan en 

het spel kan opnieuw beginnen! 

Zin in meer knotsgekke kneedpret? 
Pak een paar stukjes PLAY-DOH klei en druk 
ze in de grappige vormpjes op de schieter-
armen!

Als je geen stukjes PLAY-DOH klei meer 

hebt om weg te schieten, pak je gewoon 

meer uit je potje of je gebruikt de 

weggeschoten stukjes opnieuw! 

Probeer de bolletjes-maker en de schieter 

schoon te houden. Als er stukjes PLAY-

DOH op blijven plakken, haal je ze eraf 

door er een lekker vers stuk PLAY-DOH

op te drukken! 

De 
bedoeling

Zorg dat jij 
het EERSTE

drie bolletjes 
PLAY-DOH klei 
in het potje van 
Oranje Mannetje 

hebt! 
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