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Sisältö: 
pelilauta, autossa istuva herra Monopoly, autorata (neljässä osassa), 

leikkirahaa, vihreitä rakennuspalikoita, 6 punaista kattoa, 6 keltaista kattoa, 
6 vaaleanpunaista kattoa, 6 mustaa kattoa ja 4 kullanväristä kattoa.  

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!
Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Aikuisen tulee 
vaihtaa laitteen paristot.
PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:
1.  Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain mainitunlaisia paristoja 

ja aseta paristot paristokoteloon niin, että niiden navat (+) ja (–) ovat 
oikeinpäin.

2.  Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiili-sinkki) paristoja ja 
alkaliparistoja keskenään.

3.  Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.
4.  Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
5.  Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
6.  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).

7.  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.

8.  Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville. Jos lapsi nielaisee vahingossa 
pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
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11   Käytä kullanväristä kattoa vain silloin, 

kun olet käyttänyt kaikki muut viisi 
värillistä kattoa. Paina sitten nopeasti 
herra Monopolyn päätä kolme kertaa. 

22  Jos kaikissa väriruuduissa on valmis 

rakennus, mutta kukaan ei ole 
vielä käyttänyt kullanväristä kattoa, 
voittaja on se pelaaja, jolla on eniten 
rakennuspalikoita pelilaudalla 
(tunnistat omat rakennuspalikkasi 
katon väristä). Paina tällöin 
nopeasti herra Monopolyn päätä 

LISÄSÄÄNNÖTLISÄSÄÄNNÖT
kolme kertaa.

11   Jatkakaa peliä normaalisti, mutta 
pelin lopussa kukin pelaaja 
laskee omien pelilaudalla olevien 
rakennuspalikoidensa määrän 
(tunnistat omat rakennuspalikkasi 

katon väristä).

22  Summa lisätään pelaajan 
rahamäärään. 

33  Suurimman summan saanut 
pelaaja voittaa pelin!  

Tätä tuotetta ja sen paristoja ei saa hävittää normaalien 
talousjätteiden mukana, vaan ne on toimitettava 
ongelmajätteiden keräyspisteeseen hävitettäviksi.
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KUULET TIIVISTELMÄN SÄÄNNÖISTÄ, KUN PAINAT HERRA 
MONOPOLYN PÄÄTÄ KOLME SEKUNTIA.   

KUN HERRA MONOPOLY KÄSKEE SINUN TEHDÄ JOTAKIN, HÄN PITÄÄ SEN 
JÄLKEEN PIENEN TAUON, JOTTA SAAT AIKAA TEHTÄVÄN SUORITTAMISEEN.   

KUN OLET SUORITTANUT TEHTÄVÄN JA VALMIS JATKAMAAN, 
PAINA HERRA MONOPOLYN PÄÄTÄ UUDELLEEN. 

Kaikki pelipöydän väriruudut on 
numeroitu.  Numerot viittaavat vihreisiin 
rakennuspalikoihin, jotka on rakennettava 
näihin ruutuihin.  Jos väriruudussa on 
esimerkiksi numero 2, ruudussa on oltava 
kaksi rakennuspalikkaa, ennen kuin voit 
omistaa sen.    

11   Kun joudut väriruutuun, pane siihen 
YKSI vihreistä rakennuspalikoistasi.   

 •  Jos olet jossakin neljästä 
väriruudusta, joissa on numero 1, 
pane rakennuspalikan päälle myös 
yksi värillinen katto.  Tämä tarkoittaa 
sitä, että rakennus kuuluu sinulle.  
Jos joku muu pelaaja pysähtyy 
ruutuusi, hänen on maksettava 
sinulle vuokraa!   

• Muissa 12 väriruudussa: 
jos panet viimeisen vihreän 
rakennuspalikan väriruutuun 
(jos ruudussa on esimerkiksi 
numero 2 ja olet jo pannut siihen 
toisen rakennuspalikan), pane 
rakennuspalikan päälle myös yksi 
värillinen katto.  Tämä tarkoittaa sitä, 
että rakennus kuuluu sinulle.  Jos 
joku muu pelaaja pysähtyy ruutuusi, 
hänen on maksettava sinulle 
vuokraa!       

22   Jos vihreät rakennuspalikat loppuvat, 
voit ostaa niitä pankista lisää.  
Rakennuspalikka maksaa yhden euron.   

33   Säästä kullanvärinen katto viimeiseksi, 

Pelaajat valitsevat jonkun pelaajista (mieluiten aikuisen) 
pankkiiriksi huolehtimaan rahoista ja rakennuspalikoista.  

Anna jokaiselle pelaajalle

10
rakennuspalikkaa

5 
samanväristä kattoa

(jokaisessa kattosarjassa on 
yksi ylimääräinen kattopalikka)

1 
kullanvärinen katto

6 
yhden euron seteliä

sillä sen avulla voit voittaa! 
Jos joudut toisen pelaajan rakennusruutuun, 
sinun on maksettava hänelle vuokraa.  

Vuokra on sama kuin rakennuksessa olevien 
palikoiden määrä, eli jos rakennuksessa on 

kolme palikkaa, vuokra on kolme euroa.

11   Nuorin pelaaja aloittaa ja peli kulkee 
myötäpäivään. Pelaajat painavat 
vuorotellen herra Monopolyn päätä 
ja noudattavat annettuja ohjeita.   

22  Jos pysähdyt…
… VÄRIRUUTUUN, aloita 
rakentaminen edellä 
kuvatulla tavalla.

 
… RUUTUUN, JOSSA 
ON TOISEN PELAAJAN 
RAKENNUS, maksa vuokra 
edellä kuvatulla tavalla.

… SATTUMARUUTUUN, 
paina herra Monopolyn 
päätä ja noudata 
annettuja ohjeita.

… ILMAISEN 
PYSÄKÖINNIN RUUTUUN, 
sinun ei tarvitse tehdä 
mitään – eikä sinun 
tarvitse maksaa vuokraa!

… TAI OHITAT 
LÄHTÖRUUDUN (GO), 
KAIKKI pelaajat saavat 
pankista kaksi euroa.

PANKKIIRIPANKKIIRI

SÄÄNNÖTSÄÄNNÖT

VUOKRAN MAKSAMINENVUOKRAN MAKSAMINEN

RAKENTAMINENRAKENTAMINEN

11

22

33

11   Kiinnitä herra Monopoly johonkin 
autoradan neljästä osasta niin,  
että hänen kasvonsa osoittavat 
oikealle. 

22   Kokoa rata samalla tavalla kuin 
palapeli. 

33   Kiinnitä pelilauta autorataan 
ja varmista, että pelilaudan ja 
radan lähtöruudut (GO) ovat 
samalla kohdalla.  

44   Työnnä herra Monopoly 
lähtöruutuun.

55   Liu’uta herra Monopolyn 
ohjauspyörää oikealle, jotta 
testitilasta siirrytään pelitilaan.
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