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TÄRKEÄÄ: TIETOA PARISTOISTA
Ole hyvä ja säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten.

Aikuisen tulee vaihtaa paristot.  

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:
1. Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville. Jos lapsi nielaisee 

vahingossa pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. 

2. Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain mainitunlaisia paristoja

ja aseta paristot paristokoteloon niin, että niiden navat (+) ja (-)

ovat oikeinpäin. 

3. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki-)paristoja 

ja alkaliparistoja keskenään. 

4. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta. 

5. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa. 

6. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi. 

7. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet aiheuttavat siihen 

sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas muista sähkölaitteista. Käynnistä lelu 

tarvittaessa uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot ja aseta 

ne takaisin paikalleen). 

8. LADATTAVAT PARISTOT: Älä sekoita näitä paristoja muuntyyppisten 

paristojen kanssa. Poista aina paristot tuotteesta ennen niiden 

lataamista. Paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. ÄLÄ YRITÄ 

LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN LADATTAVIA PARISTOJA. 

Tämä tuote ja paristot tulee viedä erillisenä jätteenä paikalliseen 

kierrätyskeskukseen. Älä laita niitä kotitalousjätteen joukkoon.

HASBRO GAMING- sekä MONOPOLY-nimi ja -logo, pelilaudan 

ominainen suunnittelu, neljä kulmaruutua, MR. MONOPOLY -nimi ja 

-hahmo sekä laudan kaikki ominaispiirteet ja pelin osat ovat Hasbron 

kiinteistökauppapelin ja siihen kuuluvien välineiden tavaramerkkejä.

© 1935, 2015 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Valmistaja: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Edustaja: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 

Middlesex, UB11 1ET. UK.

Hasbro Nordic Consumer Services Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 

2600 Glostrup, Danmark. (09) 5259 1173 hasbrodk@hasbro.dk 

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Värit ja yksityiskohdat voivat poiketa kuvasta.
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PELAAJAA8

PELIN TAVOITE
PYRI OLEMAAN RIKKAIN PELAAJA SIINÄ VAIHEESSA,

KUN YKSI PELAAJISTA AJAUTUU KONKURSSIIN.

PELIOHJEET

SISÄLTÖ:

 1 pelilauta

 1  Ultimate-pankki

 4 muovista pelinappulaa

 22 taloa

 49  korttia
   4 pankkikorttia
   22 lainhuudatustodistusta
   23 Tapahtuma-korttia

 2 noppaa
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MITÄ UUTTA ON 
MONOPOLY ULTIMATE BANKING PELISSÄ?

Tämä on MONOPOLY-pelin nopea versio, jonka tietyt säännöt ovat aivan 

erilaisia kuin muissa versioissa! 

Talot

Aloitetaan taloista. Sinun ei tarvitse odottaa, ennen kuin pääset väriryhmän omistajaksi. Jokainen 

ostettava kiinteistö saa talon heti!

Laita talo ruudun väripalkin ensimmäiseen ruutuun. Se ilmaisee vuokratason.

Aina kun toinen pelaaja tulee omistamaasi ruutuun, hän maksaa sinulle vuokraa, minkä lisäksi 

vuokra nousee yhden tason.

Jos päädyt itse omistamaasi ruutuun, vuokra nousee silloinkin

yhden tason.

Siirrä taloa jokaisella kerralla, kun vuokra nousee – tai laskee! Kiinteistöllä 

voi olla vain yksi talo.

Suurin vuokrataso on 5, eikä vuokra voi laskea alle tason 1.

Vuokrataso tosin nollautuu siinä tapauksessa, että kiinteistö palautuu pankkiin velan maksuksi, 

jolloin se on jälleen vapaana.

Jokaisella kiinteistöllä on lainhuudatustodistus, joka näyttää kaikki viisi vuokrasummaa.

Jos menet sekaisin vuokratasossa (eli missä kohdassa talosi tulisi olla), omistamasi kiinteistön 

vuokrataso on helppo tarkistaa.  

• Napauta lainhuudatustodistusta.  

•  Paina sen jälkeen -painiketta, sillä muuten pankki luulee, että haluat ostaa kiinteistön tai 

maksaa vuokran.

Pankki palaa automaattisesti oletusnäyttöön 10 sekunnin kuluttua, jos et ole

painanut -painiketta.

Vuokratasot 
pelilaudalla

Vuokrat
lainhuudatus-
todistuksissa

Kiinteistön 
nro 16 
vuokrataso on 
2. Sen omistaa 
lentokone. 
Vuokra on A280.

Lue tämä  

ENSIN!

Nousee

Laskee
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Pelilauta

Huomaat lautaa tutkiessasi, että kiinteistöjen nimet ovat tuttuja klassisesta MONOPOLY-

pelistä, mutta Sattuma- tai Yhteismaa-ruutuja ei ole. Niiden tilalla ovat Tapahtuma- ja Paikka-

ruudut.

Tapahtuma-ruutu tarkoittaa Tapahtuma-korttia, joka voi nostaa tai laskea vuokratasoja, tuoda tai 

viedä rahaa tai lähettää jopa vankilaan!

Paikka-ruudussa voit maksamalla siirtyä mihin tahansa pelilaudan kiinteistöruutuun, jonka voit 

sitten ostaa (tai jonka vuokratasoa voit nostaa). 

Pelaajat eivät voi tehdä kauppaa keskenään, mutta tämän ruudun avulla voit kerätä väriryhmiä, 

kun käytät sitä viisaasti.

Rahaa, rahaa!

Oletkin jo varmasti pannut merkille, että pelissä ei ole käteistä. Ultimate-pankki hoitaa kaiken 

puolestasi nopeasti ja helposti!

• Pankkikorttien avulla pankki pitää kirjaa omaisuudestasi (raha ja kiinteistöt).

•  Lainhuudatustodistusten avulla pankki pitää kirjaa omistamistasi kiinteistöistä ja niiden 

vuokratasoista.

•  Tapahtuma-korttien avulla pankki pitää kirjaa siitä, mitä naapurustossasi on meneillään. Kuulet 

äänen, kun napautat mitä tahansa korttia. Jos et kuule ääntä, napautus ei rekisteröitynyt.

PIDÄ HAUSKAA! 
Peliohjeilla on mittaa, mutta pääset aloittamaan vain lukemalla PELIIN 

VALMISTAUTUMINEN- JA PELAAMINEN-osiot. 

Sitten voit tarkistaa PELILAUDAN RUUDUT -osiosta sen ruudun merkityksen, johon päädyt.

Myös pankin näyttö auttaa. PANKIN NÄYTTÖ -osio alkaa sivulta 14.
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PELIIN VALMISTAUTUMINEN
Ultimate-pankki

•  Aseta Ultimate-pankkiin paristot takasivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Käynnistä sitten pankki painamalla 

mitä tahansa painiketta.

•  Nollaa pankki painamalla -painiketta noin viiden sekunnin ajan. Käynnistä sitten pankki ja aloita uusi peli 

painamalla mitä tahansa painiketta.

Lue nämä ohjeet ääneen muille pelaajille!

1 Aseta Tapahtuma-kortit tekstipuoli alaspäin pelilaudan tähän kohtaan. 

2 Erottele lainhuudatustodistukset väriryhmiin.

3 Laita talot lainhuudatustodistusten viereen.

4 Anna jokaiselle pelaajalle 

yksi pelinappula ja sitä vastaava pankkikortti.

5 Asettakaa kaikki pelinappulat lähtöruutuun.

6 Aseta pankki pelilaudan keskelle.

7 Kukin pelaaja napauttaa pankkikortillaan pankkia.

8 Kun kaikki ovat valmiina pelaamaan, painakaa -painiketta.

A1500 lisätään automaattisesti jokaisen kortin saldoon.
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KORTTIEN NAPAUTTAMINEN
Aseta kortti vaakatasossa ja viivakoodipuoli alaspäin hetkeksi
kortinlukijan päälle.

  • Varmista, että kortti peittää kortinlukijan kokonaan.

  •  Kuulet äänen aina suoritetun toiminnon jälkeen. Jos ääntä ei
kuulu, yritä asettaa kortti kortinlukijan päälle uudelleen.

Lisätietoja pankista on sivuilla 14 ja 15.

TÄRKEÄÄ! Jos viimeksi tehty maksutapahtuma on peruutettava,
lue ohjeet sivulta 12. 
Älä pelaa suorassa auringonvalossa tai kirkkaassa valaistuksessa.
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Heititkö tuplat? 

Pelaa vuorosi, heitä noppia uudelleen ja pelaa seuraava vuoro. 

Varo! 

Jos heität tuplat kolme kertaa peräkkäin, vuorosi päättyy ja joudut vankilaan.

PELAAMINEN
Voittaminen

• Osta kiinteistöjä! Kiinteistöjesi arvolla on merkitystä pelin lopussa.

•  Tavoitteena on omistaa eniten rahaa ja kiinteistöjä sillä hetkellä, kun joku

pelaajista menee konkurssiin.

• Pankki laskee jokaisen pelaajan omaisuuden ja näyttää voittajan.

Pelaaminen

Nuorin pelaaja aloittaa, ja pelivuoro siirtyy myötäpäivään.

Omalla vuorollasi

1 Heitä molempia noppia.

2 Siirrä pelinappulaasi pelilaudalla noppien silmäluvun verran myötäpäivään.

3 Mihin ruutuun pysähdyit?

Näiden ohjeiden PELILAUDAN RUUDUT -osiosta näet, mitä sinun tulee tiettyyn

ruutuun päätyessäsi tehdä.

4 Vuorosi on ohi. Vuoro siirtyy vasemmalla puolellasi olevalle pelaajalle.

PELI KÄYNTIIN!

Nyt voittekin aloittaa pelaamisen.

Tarkistakaa ruutujen merkitys ohjeista.
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PELILAUDAN RUUDUT
Kiinteistöt, joilla ei ole omistajaa (ruudussa ei taloa)

Kun pysähdyt kiinteistölle, jota kukaan ei omista, sinun on ostettava tai huutokaupattava se.

1 Kiinteistön ostaminen

• Napauta lainhuudatustodistusta.

•  Osta kiinteistö napauttamalla pankkikorttiasi.

Kiinteistön hinta on ilmoitettu laudan ruuduissa.

Pankki vähentää hinnan saldostasi, ja kiinteistö on sinun! 

•  Aseta talo ruudun taso 1 -paikkaan.

Aina kun joku päätyy ruutuun, sen vuokra nousee.

• Aseta lainhuudatustodistus eteesi.

2 Kiinteistön huutokauppaaminen

Katso lisätietoja sivulta 13.

 Seuraavalla sivulla on tietoja omistetuista kiinteistöruuduista

Väriryhmä = korkeampi vuokra

Väriryhmien kerääminen kannattaa. Kun ostat jonkin väriryhmän viimeisen kiinteistön, 

jokaisen ryhmän kiinteistön vuokra nousee saman tien.

Jos väriryhmällä on kaksi tai useampia omistajia, vuokra nousee yhden tason.

Jos yksi pelaaja omistaa koko ryhmän, vuokra nousee kaksi tasoa.

Kuulet fanfaarin, kun näin tapahtuu.

Muista siirtää taloja vuokratasojen muuttuessa.

Väriryhmäbonus koskee ainoastaan ensimmäistä kertaa, kun väriryhmä tulee täyteen.

Voit tarkistaa vuokratasot napauttamalla lainhuudatustodistuksia. Paina aina sen 

jälkeen -painiketta, niin peli voi jatkua.
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Omistetut kiinteistöt (ruudussa on talo)

1 Jos kiinteistö on toisen pelaajan omistama, joudut maksamaan

hänelle vuokraa.

 • Napauta lainhuudatustodistusta.

 •  Napauta pankkikorttiasi. Asianmukainen vuokra vähennetään automaattisesti 

saldostasi ja siirretään omistajalle. Pankki näyttää sen jälkeen kiinteistön uuden 

vuokratason. 

 •  Siirrä taloa yhtä korkeammalle tasolle pelilaudan ruudussa.

Vuokra nousee joka kerta, kun pelaaja päätyy kiinteistölle.

2 Jos omistat kiinteistön, vuokra nousee – mutta se on kerrottava pankille.

 • Napauta lainhuudatustodistusta. 

 • Napauta pankkikorttiasi. Pankki näyttää uuden vuokratason. 

 •  Siirrä taloa yhtä korkeammalle tasolle pelilaudan ruudussa. 

Vuokra nousee joka kerta, kun pelaaja päätyy kiinteistölle.Tason 2 vuokra 
Liisankadulla 
on A210.

Helikopteri on 
velkaa A200.

Jos menet sekaisin vuokratasossa (eli missä kohdassa talosi tulisi olla), omistamasi 

kiinteistön vuokrataso on helppo tarkistaa. 

• Napauta lainhuudatustodistusta. 

•  Paina sen jälkeen -painiketta, sillä muuten pankki luulee, että haluat ostaa 

kiinteistön tai maksaa vuokran. 

Pankki palaa automaattisesti oletusnäyttöön 10 sekunnin kuluttua,

jos et ole painanut -painiketta.

Kiinteistön 
nro 16 
vuokrataso on 
2. Sen omistaa 
lentokone. 
Vuokra on 
A280.

Rahat loppu?

Pankki kertoo, jos rahasi eivät riitä velanmaksuun.

Velka on maksettava omistamillasi kiinteistöillä. Katso lisätietoja sivulta 11.
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Tapahtuma

Kun päädyt Tapahtuma-ruutuun, ota pakan päällimmäinen kortti ja lue se ääneen.

• Napauta Tapahtuma-kortilla pankkia ja toimi kortin ohjeiden mukaan. 

• Minkä tahansa kiinteistökortin napauttaminen tarkoittaa, että se voi olla myös

jonkun muun kortti!

• Jos et voi suorittaa toimintoa, älä tee mitään.

• Pane käytetyt Tapahtuma-kortit pakan alimmaisiksi.

• Älä ohita lähtöruutua, jos siirrät nappulaasi Tapahtuma-kortin ohjeiden mukaan.

Paikka

Kun päädyt Paikka-ruutuun, voit maksamalla A100 siirtyä mihin tahansa laudan kiinteistöön. Voit ostaa 

kiinteistön tai korottaa sen vuokratasoa, jos omistat sen jo valmiiksi. Voit myös olla tekemättä mitään.

1 Jos haluat siirtyä, selaa pankin näyttöä -painikkeella, kunnes näet paikkaa

tarkoittavan -kuvakkeen.

2 Maksa A100 napauttamalla pankkikortillasi.

3 Siirrä pelinappulasi mihin tahansa laudan ruutuun.

4 Napauta kyseisen kiinteistön lainhuudatustodistusta.

5 Napauta pankkikorttiasi. Jos ostat kiinteistön, aseta talo tason 1 kohtaan.

Jos omistat kiinteistön jo, pankkikortin napauttaminen nostaa vuokratasoa. Siirrä taloa 

yhtä korkeammalle tasolle. Huomaa: Jos ohitat lähtöruudun, et saa A200.

Seuraavalla sivulla on tietoja vankilasta vapautumisesta

Tietyt tapahtumat vaikuttavat myös naapureihin. Naapureilla tarkoitetaan viereisiä kiinteistöjä, olivatpa 

ne sitten kulman takana tai ruudun päässä. Tapahtuma-korttien muutokset vaikuttavat vain omistettuihin 

kiinteistöihin. Jos naapurikiinteistöillä ei ole omistajaa, muutos vaikuttaa vain napautettuun kiinteistöön.

Esimerkiksi Esplanadin (ruutu 5) naapurit ovat Kauppatori (ruutu 4) ja Hämeentie (ruutu 6) – mutta vain,

jos niillä on omistaja.

Muista, että voit myös olla oma naapurisi!
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Lähtöruutu

Kun päädyt lähtöruutuun tai ohitat sen, saat pankilta A200.

Paina pankin -painiketta, kunnes näet t-kuvakkeen. Lunasta rahasi napauttamalla 

pankkikorttiasi.

Vapaa pysäköinti

Jos päädyt tänne, rentoudu! Tässä ruudussa ei tapahdu mitään.

Vankilassa käynti

Ei huolta! Jos päädyt tänne, aseta pelinappulasi ruudun Vankilassa käynti -osaan.

Mene vankilaan

Siirrä pelinappulasi heti Vankila-ruutuun. Älä ohita lähtöruutua, etkä saa A200.

Vuorosi on ohi.

Et voi kerätä vuokraa* tai osallistua huutokauppoihin, kun olet vankilassa.

* Älä napauta kiinteistökorttejasi, kun olet vankilassa. Et pääse hyötymään vuokrankorotuksista, 

jos joku päätyy omistamaasi ruutuun. Tapahtuma-korttien vuokranmuutokset saattavat kuitenkin 

vaikuttaa omistamiisi kiinteistöihin, vaikka olisit vankilassa.

Vankilasta vapautuminen 

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

1 Maksa B100 seuraavan vuorosi alussa. Napauta pankin -painiketta, kunnes näet -

kuvakkeen. Napauta sitten pankkikorttiasi. Siinä kaikki! Olet vapaa, joten heitä noppia ja 

liiku tavalliseen tapaan.

2 Yritä heittää tuplat seuraavalla vuorollasi. Jos se onnistuu, pääset vapaaksi! Siirry tuplien 

silmäluvun verran ja suorita ruudun toiminto, mutta vuorosi päättyy siihen. Voit yrittää 

saada tuplat kolmella pelivuorolla. Jos se ei onnistu kolmannellakaan vuorolla, maksa 

pankille A100 (ks. yllä) ja siirrä pelinappulaasi noppien silmäluvun verran. Jos sinulla ei ole 

tarpeeksi rahaa vankilasta vapautumiseen, lue lisätietoja seuraavan sivun kohdasta Jos 

olet velkaa pankille.
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Mitä teen, jos rahat loppuvat?

1 Kun napautat pankkikorttia, pankki laskee automaattisesti, onko sinulla tarpeeksi rahaa 

velkasi maksamiseen. 

2 Pankki maksaa ensin omistamallasi rahalla, mutta jos se ei riitä, loppuvelka on maksettava 

käyttämällä omistamiasi kiinteistöjä. 

3 Kiinteistön arvo on lautaan merkitty ostohinta. Valitse kiinteistö tai kiinteistöt, jotka haluat 

muuttaa rahaksi.

 Jos olet velkaa toiselle pelaajalle:

•  Napauta valitsemiasi lainhuudatustodistuksia, kunnes velka on maksettu.

•  Jätä talo kiinteistöön nykyiselle vuokratasolleen ja anna lainhuudatustodistus toiselle 

pelaajalle.  

 Jos olet velkaa pankille:

•  Napauta valitsemiasi lainhuudatustodistuksia, kunnes velka on maksettu.

•  Poista talo kiinteistöstä ja palauta lainhuudatustodistus pakkaan. Kiinteistö on nyt jälleen 

vapaana ja ruutuun päätyvien pelaajien ostettavissa.

4 Mahdollinen vaihtoraha palautetaan pankkikortillesi. Voit halutessasi

tarkistaa saldosi.

5 Jos sinulla ei ole tarpeeksi rahaa tai kiinteistöjä vuokran tai maksun maksamiseen, olet 

KONKURSSISSA ja PELI PÄÄTTYY!

Helikopteri on 
velkaa A200.
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VOITTAMINEN
• Voittaja on sillä hetkellä varakkain (raha ja kiinteistöt) pelaaja, kun yksi pelaajista menee konkurssiin.

• Pankki laskee automaattisesti jokaisen pelaajan lopullisen sijoituksen käyttämällä rahan ja kiinteistöjen arvon 

(ostohinnan mukaan) kokonaismäärää. 

• Pankki kertoo lopullisen voittajan.

Huomaa: Jos pelaaja menee konkurssiin jäätyään velkaa toiselle pelaajalle, pankki kattaa maksamattoman 

velan ja lisää summan pelaajan kokonaisvarallisuuteen.

Tasapeli

Jos kokonaisvarallisuuden laskemisen jälkeen ilmenee tasapeli, voittaja on se pelaaja, jolla on ostohinnaltaan 

arvokkain kiinteistö. Esimerkiksi tummansinisen ruudun omistaja voittaa vihreän ruudun omistajan.

VIIMEISIMMÄN TAPAHTUMAN PERUUTTAMINEN
Seuraavat maksutapahtumat ovat peruutettavissa:

• vuokran maksu

• kiinteistön osto

• lähtöruutupalkkion lunastus

• vankilasta vapautumisen maksu

• Paikka-ruudun maksu

Tapahtuma-korttien maksutapahtumia EI VOI peruuttaa.

Pidä oletusnäytössä -ja -painikkeita painettuna noin viiden sekunnin ajan. Kuulet äänen, ja 

tarvittavat tiedot (saldo ja/tai omistajuus) muutetaan.

Vain viimeisin maksutapahtuma on peruutettavissa.

Jos velkaannut, et voi peruuttaa viimeisintä maksutapahtumaa.
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Huutokaupat

Jos pelaaja päätyy vailla omistajaa olevaan kiinteistöön, mutta ei halua ostaa sitä laudassa ilmoitettuun hintaan, 

kiinteistö on huutokaupattava. 

Jokainen pelaaja voi osallistua huutokauppaan, mukaan lukien ruutuun alun perin päätynyt pelaaja.

Muista olla osallistumatta huutokauppoihin, jos olet vankilassa.

Huutokaupan kulku:

1 Tarkista, paljonko rahaa sinulla on!

2 Napauta huutokaupattavaa kiinteistökorttia.

3 Paina -painiketta, niin näyttöön tulee -kuvake. 

 Ennen kuin aloitat huutokaupan, lue tämä.

 •  Huutokauppa on ajastettu, joten toimi nopeasti!

 •  Tee tarjous painamalla -painiketta. 

Jokainen -painikkeen painaminen nostaa tarjousta A20:lla.

Sano summa ääneen aina, kun nostat tarjousta painamalla painiketta.

 •  Jos sinä olet viimeinen tarjouksen tehnyt henkilö, kun aika kuluu loppuun,

sinun on ostettava kiinteistö näytössä näkyvään hintaan.

4 Valmiina? Paina -painiketta, niin huutokauppa alkaa automaattisesti. Ryhdy korottamaan tarjousta!

5 Kun huutokauppa päättyy, voittavan huutajan on napautettava pankkikorttiaan kiinteistön ostamiseksi.

6 Aseta lainhuudatustodistus eteesi. Aseta talo ruudun paikkaan.

Entä jos kukaan ei halua ostaa? 

Ei se mitään. Jatka painamalla -painiketta.

Entä jos aika loppui ennen ensimmäistäkään tarjousta?

Napauta lainhuudatustodistusta ja käynnistä huutokauppa uudelleen!

20!
40!

60!
80!
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PANKIN NÄYTTÖ Tietoja viimeksi tehdyn maksutapahtuman 
peruuttamisesta on sivulla 12.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö näyttää, että (tässä) 

pelissä on kolme pelaajaa. He ovat kaikki 

napauttaneet pankkikorttejaan, jolloin 

heille on annettu alkusaldoksi A1500.

Vapaa kiinteistö

Aleksanterinkatu (kiinteistö nro 16)

maksaa A260.

Omistettu kiinteistö

Lentokone omistaa Aleksanterinkadun. 

Vuokrataso on 2, joten vuokra on A280.

Sulje

Paina -painiketta, kun se tulee näyttöön, 

niin pääset takaisin oletusnäyttöön. 

Tämä toiminto ei kumoa maksuja ja toimii 

vain, kun ✖-kuvake on näytössä.

Oletusnäyttö

Oletusnäyttö näyttää kaikki 

pelaajakuvakkeet saldoineen.

Väriryhmän vuokrankorotus

Keltainen väriryhmä on juuri tullut 

täyteen. Sen omistajana on kaksi tai 

useampia pelaajia. Aleksanterinkatu 

ostettiin viimeksi, ja sen vuokrataso 

on 2. Mikonkadun vuokrataso on 3 ja 

Keskuskadun 4.

Lähtöruutu

Lunasta A200:n palkkio. 

Katso sivu 10.

Paikka

Maksa A100 ja siirry mihin

tahansa kiinteistöruutuun.

Katso sivu 9.

Vankila

Maksa A100 päästäksesi vankilasta.

Katso sivu 10.



15

0416B6677109  Aa MONOPOLY Ultimate Banking     Instructions  (FI)

dd Originator: KH Approval: FINAL ROD: 00.00 File Name: B66771090_Monopoly_UB_INST_16.indd

Kun näet tällaisen näytön ja kuulet toistuvan merkkiäänen, pankki 
odottaa korttia maksutapahtuman suorittamista varten.
Toimi nopeasti: pankki palaa oletusnäyttöön, jos aikaa kuluu liikaa.

Pankkikortti tarvitaan

Tämä on kolmesta selattavasta

näytöstä viimeinen.

Kiinteistökortti tarvitaan

Tämä on kolmesta selattavasta

näytöstä viimeinen.

Huutokaupat

Huutokauppanäyttö näyttää

kaikkien pelaajien saldot.

Huutokauppa on käynnissä. 

Yläosassa ovat aikaa ilmaisevat ympyrät: 

4, 3, 2 ja lopulta 1. Laskurin etenemistä 

säestetään äänellä.

Huutokauppa on päättymässä.

Kiinteistö on menossa kaupaksi

hintaan A160.

Katso sivu 13.

Velkaantunut pelaaja

Helikopterilla on A200 velkaa. Helikopterin 

on päätettävä, mistä kiinteistöstä se 

luopuu velan kattamiseksi.

Voittaja

Auto voittaa A9520:n omaisuudella

laivan mentyä konkurssiin.

Lepotila / pelin keskeytys

Pankki siirtyy lepotilaan, jos 
sitä ei käytetä viiteen minuuttiin. 
Aktivoi pankki painamalla mitä 
tahansa painiketta. Keskeytetty 

peli jatkuu siitä, mihin se jäi.

Uusi peli / nollaus

Sammuta pankki pitämällä -
painiketta painettuna noin viiden 
sekunnin ajan. Aloita sitten uusi 
peli painamalla mitä tahansa 
painiketta.

Äänenvoimakkuus

Aloita äänenvoimakkuuden 
säätäminen pitämällä -
ja -painikkeita painettuna 
yhtä aikaa. Valitse jokin 
neljästä äänenvoimakkuuden 
asetuksesta -tai -
painikkeella. Vahvista valinta 
painamalla -painiketta.

1. 2. 3.


