WAARSCHUWING:

0-3

VERSTIKKINGSGEVAAR – bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

MOET DOOR EEN VOLWASSENE
IN ELKAAR WORDEN GEZET.

E6553

LEEFTIJD

4+

VOORZICHTIG:

OM LETSEL TE VOORKOMEN: Gebruik alleen
zuiver kraanwater. Goed drogen na gebruik.
Lees de instructies voor gebruik en
onderhoud.

2

2+

Inhoud:

Speelunit Bob Bilnaad • 2 zijpanelen
bovenpaneel • plastic kraantje • 10 plastic
gereedschappen • gereedschapskist

VOORBEREIDING

1.

BAK DE LOODGIETER
EEN POETS!
Hij repareert een verstopping onder
de gootsteen. Probeer om stiekem
gereedschap vast te maken aan zijn
riem! Als zijn broek afzakt tijdens jouw
beurt, zal er water sproeien en lig je
eruit. De speler die erin slaagt om de
broek niet te laten afzakken, wint!
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2.

Vul volledig.

Zet kraantje vast.

+

IN ELKAAR ZETTEN
3
2

Druk de riem naar beneden en druk
herhaaldelijk stevig op het hoofd totdat er
water sproeit.
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3.

1
4

Laat de riem los.

Duw het hoofd
naar beneden.
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SPELEN!

Wie het laatst de handen gewassen heeft, begint! Daarna wordt linksom verder
gespeeld.

Tijdens je beurt
Kies één gereedschap uit de gereedschapskist en maak het voorzichtig vast
aan de riem van de loodgieter. Als zijn broek niet afzakt, ben je veilig en is de
volgende speler aan de beurt.

SPROEIT ER WATER?
1.

2.

• Je ligt eruit!

• Plaats AL het
gereedschap terug in
de gereedschapskist

3.

• Duw het hoofd naar
beneden
• De resterende spelers
gaan door!

ZÓ WIN JE!
De speler die er als laatste in slaagt om geen water te doen
sproeien, wint!

KLAAR MET SPELEN?
1. Verwijder de gereedschapskist en het gereedschap van de riem.
2. Verwijder het kraantje en maak het waterreservoir leeg.
3. H
 oud de riem naar beneden gedrukt en druk herhaaldelijk stevig op
het hoofd totdat er geen water meer sproeit.
4. Plaats de speelunit ondersteboven op wat keukenpapier om te drogen.
5. C
 ontroleer of de unit volledig droog is, zet het geheel terug in elkaar
en berg het rechtopstaand op.
Let op: zorg dat het hoofd van de loodgieter naar boven is gericht
bij het opbergen van de unit.
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