
tampa. (c)

•Aperte o botão         algumas vezes para testar o chuveiro. (d)

• Ponha toda a base do jogo no meio do tabuleiro, encaixando corretamente os dentes 

nos espaços. (e)

• Cada jogador escolhe um peão para jogar e coloca na cesta que está na primeira casa. 

Posicione as 04 fichas redondas perto do tabuleiro e está pronto para jogar!

Siga as instruções abaixo para montar seu Malucão corretamente na primeira vez que for jogar.

• Insira 3 pilhas AA (não inclusas) na base como mostrado na outra página do manual.

• Ponha o corpo do malucão no suporte da banheira, em seguida coloque a pele do 

Malucão no corpo dentro da banheira. (a)

• Insira o chuveiro conforme a figura. (b)

• Levante a tampa da saboneteira, encha o reservatório com água e coloque novamente a 

Percorra o tabuleiro lavando o Malucão, mas tome cuidado, pois ele adora chacoalhar para 
se secar. Se ele fizer isso na sua vez, você terá que voltar ao início do jogo. 
Seja o jogador vencedor sendo o primeiro a percorrer o tabuleiro inteiro.  

CONTEÚDO OBJETIVO

O jogador mais novo começa, seguido pelo jogador a sua esquerda. Ele deve jogar o 
dado e seguir as instruções:

• Se sair rosa, azul, amarelo ou Vermelho mova seu peão para a primeira casa 
desocupada de cor correspondente ao que tirou. Em seguida siga as ações:

Cuidado! Algumas vezes durante o jogo quando você girar o botão      o Malucão irá 
chacoalhar para se secar. Para fazê-lo parar basta dar meia volta no botão     . Quando 
isso acontecer, você deve mover o seu peão de volta para o início do tabuleiro e pegar a 
ficha redonda com a imagem correspondente ao seu peão. Se o Malucão chacoalhar 
novamente e você tiver a ficha redonda, devolva a ficha e continue no mesmo lugar onde 
estava.

A casa da cesta no tabuleiro é multicolorida, o primeiro jogador que retornar a ela é o 
vencedor.

Vai jogar novamente? Devolva todas as fichas e ponha todos os peões de volta na casa 
da cesta. Cheque se tem água suficiente no reservatório e comece novamente.

Gire o botão 
sentido horário 
(até ouvir um clique) 
por 1 ou 2 vezes

Se sair             no dado = Jogue o dado novamente.

Se sair                  =  Mova o seu peão para uma casa à frente do jogador que 
  estiver mais avançado no jogo.  

COMO JOGAR

MONTAGEM

a

c

c

e
b

d

Aperte o botão  
1 ou 2 vezes

a

b d e

01 corpo do Malucão, 01 pele do Malucão, 01 base com banheira, botões e reservatório, 
01 chuveiro, 01 tabuleiro, 04 peões, 04 fichas redondas e 01 dado. Requer 3 pilhas AA 
(não inclusas).

Dica aos adultos: Leia as instruções 
a seguir com atenção e, ao mesmo 
tempo, vá brincando com a criança.

MANUAL 
DE INSTRUÇÕES

+ 4
 ANOS



CUIDANDO DO SEU MALUCÃO

INFORMAÇÕES SOBRE PILHAS:

Todos os cachorros devem ser cuidados e o Malucão não é diferente.

Somente encha o reservatório do Malucão com água fria, outros líquidos podem ser prejudiciais para pessoas e pode estragar o 
jogo. Após jogar sempre tire toda a água restante da banheira e reservatório, aperte o botão         algumas vezes para ter 
certeza que não restou nada. Seque o Malucão levemente com uma toalha ou pano seco e deixe-o fora da caixa até que seque 
completamente. NÃO LAVE OU SEQUE MECANICAMENTE OU DIRETAMENTE PERTO DE FONTES DE CALOR.
Remova qualquer objeto perto do jogo que pode ser danificado com a chacoalhada do Malucão.
O reservatório cheio deve durar algumas partidas, mas caso não dure ponha mais água no meio das partidas. 
Não deixe a base do tabuleiro molhar e tome cuidado para que o botão ON/OFF e o lugar das pilhas não fiquem molhados 
quando estiver jogando ou enchendo o reservatório de água.
Se o Malucão não estiver tomando banho corretamente verifique se tem água no reservatório e que o chuveiro não esteja 
bloqueado.
O desempenho pode ser afetado pelas baterias, certifique-se de sempre usar baterias novas.
Para evitar danificar os eletrônicos, não ponha água diretamente em cima do Malucão. Somente coloque a água no reservatório.

OFF

ON

Malucão requere 3 pilhas AA de 1,5V (não inclusas).
São recomendadas pilhas alcalinas para melhor desempenho.
A troca das pilhas deve ser feita por um adulto com uma chave 
“Phillips” (não inclusa).
As pilhas devem ser inseridas na polaridade correta.
Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
Quando as pilhas estiverem fracas, troque-as por novas.
Jogue fora as pilhas usadas e nunca as deixe ao alcance das crianças.
Não jogue as pilhas no fogo.
Quando for ficar muito tempo sem brincar, retire as pilhas do 
compartimento.


