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İÇİNDEKİLER
Elektronik zamanlayıcı, 3 zar, 200 kategori kartı ve 18 piyonElektronik zamanlayıcı, 3 zar, 200 kategori kartı ve 18 piyon

OYUNUN AMACI
Zamanlayıcının süresi sona ermeden önce kategorinize Zamanlayıcının süresi sona ermeden önce kategorinize 
uygun aklınıza gelen şeyleri hemen söyleyin ve zarları bir uygun aklınıza gelen şeyleri hemen söyleyin ve zarları bir 
sonraki oyuncuya verin! Sıra sizdeyken süre dolarsa bir sonraki oyuncuya verin! Sıra sizdeyken süre dolarsa bir 
piyon kaybedersiniz. Üç piyonunuzu da kaybederseniz piyon kaybedersiniz. Üç piyonunuzu da kaybederseniz 
oyundan çıkarsınız!oyundan çıkarsınız!

ÖNEMLİ: PİL HAKKINDA BİLGİ
İleride başvurmak için bu bilgileri saklayın.  
Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.

 DİKKAT:
Diğer tüm küçük pillerde olduğu gibi, bu ürünle birlikte kullanılan piller de bulduklarını ağızlarına 
atan küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır. Pillerin yutulması durumunda derhal bir doktora gidin ve 
mümkünse doktorun Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni aramasını sağlayın.
PİL SIZINTISINI ÖNLEMEK İÇİN
1.  Kullanım talimatlarını her zaman dikkatli bir şekilde takip edin. Her zaman önerilen pilleri kullanın 

ve pilleri + ve - kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın.
2.  Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (çinko karbon) pillerle alkalin pilleri birlikte 

kullanmayın.
3.  Ömrü zayıflamış veya bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
4.  Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pillerini çıkartın.
5.  Kutup başlarına kısa devre yapmayın.
6.  ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle birlikte kullanmayın. Şarj etmeden önce pilleri 

mutlaka ürünün içinden çıkartın. Pilleri, bir yetişkinin gözetiminde şarj edin. DİĞER TİP PİLLERİ 
ŞARJ ETMEYİN.

Bu ürün elektriksel dalgalanmaya neden oluyorsa veya elektriksel dalgalanmadan etkileniyorsa 
ürünü diğer elektrikli cihazdan uzak tutun. Gerekirse (kapatıp tekrar açarak veya pilleri çıkarıp tekrar 
takarak) ürünü yeniden ayarlayın. 

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına 
atılmalıdır. Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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OYUNA HAZIRLIK
İlk defa oynarken zamanlayıcıya pil takın.  zamanlayıcıya pil takın. 
(Arka sayfadaki “Pil Bilgileri” bölümüne bakın.)(Arka sayfadaki “Pil Bilgileri” bölümüne bakın.)
1. Kartları karıştırın ve her oyuncunun önüne kapalı şekilde 

bir deste kart koyun. Destelerdeki kart sayısını eşit yapmaya Destelerdeki kart sayısını eşit yapmaya 
çalışın. Yine de bazı oyuncuların diğerlerinden daha fazla kart çalışın. Yine de bazı oyuncuların diğerlerinden daha fazla kart 
almasında bir sakınca yoktur!almasında bir sakınca yoktur!

2. Her oyuncuya üç piyon verin. Kalan piyonları kutuya yerleştirin.Kalan piyonları kutuya yerleştirin.

3. Zamanlayıcıyı oyun alanının ortasına yerleştirin.

4. Zarları yaşı en küçük oyuncuya verin. En küçük oyuncu ilk En küçük oyuncu ilk 
tura başlar ve sonra sıra solundaki oyuncuya geçer!tura başlar ve sonra sıra solundaki oyuncuya geçer!

SIRA SİZE GELİNCE
1. Üç zarı da ATIN ve gelen sayıları zarı da ATIN ve gelen sayıları 

toplayın. Zarda gelen toplam sayı toplayın. Zarda gelen toplam sayı 
kadar şey söylemeniz gerekir!kadar şey söylemeniz gerekir!

3. Zarda gelen sayı kadar gelen sayı kadar 
kategorinize uygun aklınıza  kategorinize uygun aklınıza  
gelen şeyleri hemen söyleyin.gelen şeyleri hemen söyleyin.

5.  Şunlardan biri gerçekleşene dek zar atmaya ve gerçekleşene dek zar atmaya ve 
kategorinizle ilgili aklınıza gelen şeyleri söylemeye devam edin:kategorinizle ilgili aklınıza gelen şeyleri söylemeye devam edin:

• • TÜM ZARLAR BOŞ veya PAS geldi! Zamanlayıcı çalışmaya  Zamanlayıcı çalışmaya 
devam ederken zarları bir sonraki oyuncuya verin! Bu oyuncu zarı devam ederken zarları bir sonraki oyuncuya verin! Bu oyuncu zarı 
atar, yeni bir kart çevirir ve aklına gelen şeyleri söylemeye başlar.atar, yeni bir kart çevirir ve aklına gelen şeyleri söylemeye başlar.

• • Zamanlayıcının süresi doldu! Tur sona erer ve bir piyon Tur sona erer ve bir piyon 
kaybedersiniz. Üç piyonunuzu da kaybederseniz oyundan kaybedersiniz. Üç piyonunuzu da kaybederseniz oyundan 
çıkarsınız! Solunuzdaki oyuncu bir sonraki tura başlar.çıkarsınız! Solunuzdaki oyuncu bir sonraki tura başlar.

4.  Üzerinde sayı gelen zarları TEKRAR  sayı gelen zarları TEKRAR 
ATIN. ATIN. Boş gelen zarları tekrar atmayın!Boş gelen zarları tekrar atmayın!  
Şimdi bunları toplayın ve bu sayı kadar Şimdi bunları toplayın ve bu sayı kadar 
aynı kategorideki şeyleri söylemeye  kategorideki şeyleri söylemeye 
devam edin.devam edin.

OYUN ZAMANI
Her turda, sıra bir sonraki oyuncuya geçene dek aklınıza Her turda, sıra bir sonraki oyuncuya geçene dek aklınıza 
gelenleri söyleyeceksiniz. Tur, süre dolunca sona erer!gelenleri söyleyeceksiniz. Tur, süre dolunca sona erer!
Başlamak için hazır mısınız? Zamanlayıcının  Zamanlayıcının 
üzerindeki fitil şeklindeki kolu çekin ve BAŞLAYIN!üzerindeki fitil şeklindeki kolu çekin ve BAŞLAYIN!

Not: Sıranız, siz zarları bir sonraki oyuncuya vermeden  Sıranız, siz zarları bir sonraki oyuncuya vermeden 
tamamlanmaz. Bu nedenle süre, siz bir şeyler söyledikten sonra tamamlanmaz. Bu nedenle süre, siz bir şeyler söyledikten sonra 
ancak zarları vermeden önce sona ererse bir piyon kaybedersiniz!ancak zarları vermeden önce sona ererse bir piyon kaybedersiniz!

TÜM ZARLAR BOŞ veya veya PAS   
gelirse sıranız hemen sona erer! Zarları bir gelirse sıranız hemen sona erer! Zarları bir 
sonraki oyuncuya verin; artık sıra ondadır!sonraki oyuncuya verin; artık sıra ondadır!

veya

YUMURTA! 
KREP! 

MISIR GEVREĞİ!

SİMİT!  
ÇÖREK!

KAZANAN
Elinde piyonu olan tek bir oyuncu kalana dek oynamaya devam edin. Elinde piyonu olan tek bir oyuncu kalana dek oynamaya devam edin. 
Oyunu bu oyuncu kazanır!Oyunu bu oyuncu kazanır!

2. Önünüzdeki desteden en üstteki  desteden en üstteki 
kartı AÇIN ve sesli olarak okuyun.  kartı AÇIN ve sesli olarak okuyun.  
Bu tur boyunca kategoriniz bu!Bu tur boyunca kategoriniz bu!

ÜÇ!ÜÇ!

Zamanlayıcı rastgele ayarlanır, bu yüzden 
sürenin ne zaman biteceği belli olmaz!
Bir turun ortasında zamanlayıcıyı durdurmanız mı Bir turun ortasında zamanlayıcıyı durdurmanız mı 
gerekiyor? Zamanlayıcının üzerindeki fitil şeklindeki gerekiyor? Zamanlayıcının üzerindeki fitil şeklindeki 
kolu çekin ve 2 saniye boyunca çekili tutun!kolu çekin ve 2 saniye boyunca çekili tutun!


