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Tapete Interativo - Patati Patatá

Parabéns

Manual de Instruções

Você adquiriu um produto com o padrão de qualidade e tecnologia Multibrink.
Leia com atenção as instruções de montagem e divirta-se com todo conforto e
segurança que só um produto Multibrink pode dar ao seu filho.

Contém:
- 01 Tapete
- 05 Personagens Cartonados
- 05 Bases plásticas
- 01 Roleta

Jogo Trilha
Jogo trilha, que pode ser jogado com até 5 jogadores. Encaixe as bases plásticas
nos personagens cartonados.
1 - Cada jogador escolhe um personagem.
2 - Posicione os personagens escolhidos no início da trilha (Indicado na imagem
dos personagens).
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3 - Decida a ordem dos jogadores.
4 - O jogador da vez deve rodar a roleta e mover seu personagem na trilha
caminhando quantas casas a roleta indicar:
Se parar no 1 ande uma casa
Se parar no 2 ande duas casas
Se a roleta parar na imagem do Patati-Patatá dormindo o jogador
passa a vez.
5 - Vence o jogador que chegar primeiro ao final da trilha, indicado pela frase
“Você Chegou”.

Boa diversão!

Atenção
– Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas.
– Para evitar perigo de asfixia, manter o saco plástico que embala o produto
longe do alcance da criança.
– Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
– Guarde este manual para futuras consultas.

Importante
A Multibrink não se responsabiliza por defeitos provocados na utilização
inadequada do produto. As fotos utilizadas no manual podem não
corresponder com a estampa do produto adquirido. A empresa se reserva o
direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso.
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