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İLK DEFA OYNARKEN
1. Oyun ünitesinden ayırmak 

için dikkatli bir şekilde 
anahtarları döndürün. 
Parçaların üzerinde kalan 
plastiği temizlemek için tırnak 
törpüsü veya zımpara kağıdı 
kullanabilirsiniz.

2. AKILLI ÇARKLAR oyun 
ünitesini pul haznesinin 
üzerine yerleştirin. Yerine 
oturana kadar üniteyi geri 
kaydırın. 

3. AKILLI ÇARKLAR oyun 
ünitesinin tepesine fırlatıcıyı 
takın ve yerine oturana kadar 
aşağı doğru bastırın.

OYUNUN 
AMACI

Tüm pullarını çarkların 
içinden düşürüp pul 

haznesinde toplayan ilk oyuncu 
oyunu kazanır. Ama dikkatli 

ol! Döndürdüğün çarklar 
arkadaşının işine yarıyor 

olabilir!

4. ‘A’ işaretli çarkları AKILLI ÇARKLAR 
oyun ünitesinin ‘A’ işaretli tarafına 
takın. Çarkları takarken çarkların 
üzerindeki sayılarla ünitenin 
üzerindeki sayılar birbirleriyle 
eşleşmeli. Çarkları yerlerine 
oturana kadar itin. 

5. ‘B’ işaretli çarkları AKILLI ÇARKLAR 
ünitesinin ‘B’ işaretli tarafına takın. 
Çarkların iç tarafındaki çentikler 
ünitenin üzerindeki yerlerine eşit 
hizalanmalı ki çarklar kayarak 
rahatça yerlerine otursun. (‘B’ 
işaretli çarklar yerlerine tık sesiyle 
oturmazlar.)

6. Pulları plastik çerçevelerden dikkatli bir şekilde çıkarın. Parçaların üzerinde 
kalan plastiği temizlemek için tırnak törpüsü veya zımpara kağıdı 
kullanabilirsiniz. Pulları çıkardıktan sonra çerçeveleri atın.

İÇİNDEKİLER

5 ‘A’ İşaretli Çark 

Pul Haznesi 

Fırlatıcı AKILLI ÇARKLAR Oyun ünitesi 

YAŞ

7+ 2
OYUNCU

BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR 

20 pul 2 Anahtar 

5 ‘B’ İşaretli Çark 

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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OYUNA HAZIRLIK!
Oyuna başlamadan önce, 5 çarkın
üzerindeki oklarla, AKILLI ÇARKLAR oyun 
ünitesi üzerindeki oklar aynı hizada olmalı. 

OYUN ZAMANI!
1. AKILLI ÇARKLAR oyun ünitesini seninle arkadaşının arasına 

yerleştir. Her oyuncunun yüzü kendi tarafındaki çarklara dönük 
olmalı. Her oyuncu bir anahtar ve 2 set pul alır.

2. Bu 10 pulu kendine bakan taraftaki fırlatıcıya yerleştirir. Pulların 
5 tanesi soldaki fırlatıcıya, 5 tanesini ise sağda fırlatıcıya koy. 
(Pulların üzerindeki sayıları dikkate alma. Pulları fırlatıcıya 
istediğin sırada yerleştirebilirsin.)

3. En küçük oyuncu oyuna başlar. Bir çark seç ve çarkı istediğin yöne 
dilediğin kadar çevirmek için anahtarını kullan. Çarkı istediğin 
yöne döndürdükten sonra anahtarı çarkın üzerinde bırak.

Not: 
• Bir çarkı çevirmeye başladığında, onu aynı yönde döndürmeye devam etmen 

gerekir. Ama istediğin zaman döndürmeyi bırakabilirsin.
• Pul bir sonraki çarka ya da pul haznesine düşse bile çarkını çevirmeye devam 

edebilirsin.
• İlerisini de düşün! Her çarkın üzerindeki delikler oyun ünitesinin her iki 

tarafında farklı konumlarda bulunur. Bu nedenle bir çarkı çevirdiğinde, 
bilmeden arkadaşına pullarını pul haznesine düşürmesinde yardımcı oluyor 
olabilirsin! 

4. Şimdi sıra arkadaşının oyununda! Arkadaşın döndürmek için, 
senin anahtarının olduğu çark DIŞINDA istediği bir çarkı seçebilir. 
Oyuncular birbirlerinin az önce döndürdüğü çarkı seçemez. 
Arkadaşın döndürmeyi bitirdiğinde anahtarını o çarkın üzerinde 
bırakır.

5. Arkadaşın oyununu tamamladığında anahtarını bulunduğu 
yerden çıkar ve istediğin bir çarka takıp onu döndür (arkadaşının 
az önce çevirdiği çarkı seçemezsin). Oyununu bitirdiğinde 
anahtarı çarkın içinde bırak. (Eğer istersen bir önceki turda 
çevirdiğin çarkı tekrar döndürebilirsin.)

Dikkat: 
• Pullarını pul haznesine ulaştırmak için istediğin rotayı seçebilirsin. Pullar her 

çarkın içinden geçmek zorunda değildir.
• Sadece kazanmak için hamle yaptığında, yani son pulunu pul haznesine 

düşürmek üzereyken arkadaşının son çevirdiği çarkı döndürebilirsin. Çarka 
kendi anahtarını sokarak onun anahtarını dışarı çıkarabilirsin.

KAZANAN!
Bir oyuncu 10 pulunu da pul haznesine toplayana kadar oynamaya 
devam edin (pullar herhangi bir sırada hazneye düşebilir). 10 pulunu 
pul haznesine ulaştıran ilk oyuncu oyunu kazanır!

ALTERNATİF OYUNLAR:
Ustalar İçin:

 Oyunu zorlaştırmak için pulları her bir fırlatıcıya 1’den 5’e sıralı 
olarak yerleştirin. Sonra da bir set pulu sayısal sırayla (1’den 5’e) 
pul haznesine düşürmeye çalışın.

 Pullar çarkların içinden sayısal düzende geçmeyebilir. Ama pul 
haznesine doğru sırada düşmeleri gerekir.

 Tüm piyonlarını renk ve sayısal sırayla pul haznesine toplayan ilk 
oyuncu oyunu kazanır. Eğer bir pul, pul haznesine sırayı bozarak 
düşerse diğer oyuncu oyunu kazanır.

Daha Hızlı Oynamak İsteyenler İçin:

 Her oyuncu 5’er pul alır. 5 pulunu pul haznesine ulaştıran ilk 
oyuncu oyunu kazanır!
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