
İÇİNDEKİLER:İÇİNDEKİLER:
Röntgen tarayıcı • 4 tekerlek 
10 röntgen kartı • 40 Süper Doktor kartı

BİR YETİŞKİN TARAFINDAN KURULMASI GEREKİR.
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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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UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 



HAYDİ OYNAYALIMHAYDİ OYNAYALIM
En küçük oyuncu oyuna başlar. Sonra 
sıra solundaki oyuncuya geçer.

SIRA SİZE GELDİĞİNDESIRA SİZE GELDİĞİNDE
1. Önce Sam'in burnuna bastırın. 

Böylece zamanlayıcı başlar ve 
röntgen tarayıcı açılır!

2. Hemen Süper Doktor kart 
destesinin en üstünden bir  
kart çekerek önünüze açık  
şekilde koyun.

3. Ardından, herhangi bir röntgen 
kartını çekip tarayıcıya yerleştirin. 

TARAYIN VE TARAYIN VE 
"BİİİP"LENMEDEN "BİİİP"LENMEDEN 
EŞLEŞTİRİN!EŞLEŞTİRİN!
Sam'in röntgen filmleri karışmış! 
Sam'i iyileştirmek için röntgen 
kartlarını tarayın, aklınızda 
tutun ve eşleştirin. Kazanmak 
için "Biiip"lenmeden önce 
olabildiğince çok kartı eşleştirin!

OYUNA HAZIRLIK OYUNA HAZIRLIK 
1.  Masa veya yer gibi tüm 

oyuncuların ulaşabileceği düz bir 
yüzey seçin.

2.  Röntgen tarayıcıyı oyun alanının 
merkezine yerleştirin.

3.  10 röntgen kartını 2-3 sıra hâlinde 
tarayıcının yanına dizin.

4.  40 Süper Doktor kartını karıştırıp 
yüzleri aşağı bakacak şekilde, 
tüm oyuncuların ulaşabileceği bir 
deste yapın.İLK DEFA İLK DEFA 

OYNARKENOYNARKEN
1.  Pilleri takın. (Arka sayfadaki 

pille ilgili bilgilere bakın.)

2. Tekerlekleri röntgen 
tarayıcıya takın.

RÖNTGEN, SÜPER RÖNTGEN, SÜPER 
DOKTOR KARTINIZDAKİ DOKTOR KARTINIZDAKİ 
RESİMLERDEN RESİMLERDEN HERHANGİHERHANGİ  
BİRİYLEBİRİYLE EŞLEŞİYOR MU? EŞLEŞİYOR MU?

EVET  Bravo doktor!
•  Eşleşen Süper Doktor  

kartını saklayın. 
•  Röntgen kartını aldığınız  

yere geri koyun. 
•  Hâlâ vaktiniz var mı? Eşleştirmek 

için başka bir Süper Doktor  
kartı çekin!

HAYIR  Çabuk, tekrar deneyin!

 Röntgen kartını aldığınız yere  
geri koyun ve taramak için  
başka bir röntgen kartı çekin.

•   Yine eşleşmiyorsa bu röntgen 
kartını da sırasındaki yerine  
geri koyun.

•   Taramak için başka bir röntgen  
kartı çekin. 

•  Eşleşme bulmak için röntgen 
kartlarını taramaya devam edin! 

4.  BİİİP! "Biip" sesi duyulduğunda 
ve Sam'in kırmızı burnunda ışık 
yandığında sıranız sona erer.

•   Eşleştirdiğiniz Süper Doktor 
kartlarını oyunun sonunda 
saymak için bir deste  
halinde saklayın.

•  Eşleşmeyen Süper Doktor 
kartınız varsa bunu kart 
çektiğiniz Süper Doktor kartı 
destesinin en altına geri koyun.

5.  Şimdi sıra diğer oyuncuda. 

Tüm Süper Doktor kartları 
eşleştirilene dek oynamaya  
devam edin.

KAZANANKAZANAN
Tüm Süper Doktor kartları 
eşleştirildikten sonra, en çok  
Süper Doktor kartına sahip  
oyuncu oyunu kazanır!

EVDE YALNIZCA BİR EVDE YALNIZCA BİR 
DOKTOR MU VAR? DOKTOR MU VAR? 
Sam’i kendi başınıza da tedavi 
edebilirsiniz! Zamana karşı  
yarışarak olabildiğince çok kartı 
eşleştirin. Hepsini üç veya daha  
az turda eşleştirebiliyor musunuz?

OYUNUN SONUOYUNUN SONU
Üniteyi kapatmak için Sam’in 
burnuna üç saniye boyunca bastırın.

Oyunu kutuya geri koymak için 
tekerlekleri çıkarın.

Süper Doktor kartlarıRöntgen kartları

UNUTMAYIN!UNUTMAYIN!  
Bir eşleştirme olması için Bir eşleştirme olması için 
Süper Doktor kartındaki Süper Doktor kartındaki 

resimlerden yalnızca birinin resimlerden yalnızca birinin 
röntgendeki resimle aynı röntgendeki resimle aynı 

olması yeterlidir.olması yeterlidir.


