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ALKALİN PİLLERLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

HASBRO GAMING ve MONOPOLY adları ile logoları, oyun alanının özel 
dizaynı, dört köşesindeki oyun haneleri, MR. MONOPOLY adı ve karakteri 
ile oyuna özgü oyun alanı ve oyun parçalarının tüm ayırt edici özellikleri 
Hasbro’nun tescilli emlak ticareti oyunu ve gereçleri markasıdır.
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın. Renkler ve içerik 
gösterilenden farklı olabilir. 
© 1935,2017 Hasbro. Tüm hakları saklıdır.  
Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 
Delémont İsviçre TEL +41 324210800.  
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. İngiltere. 
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Tüketici 
Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 
Beylerbeyi İstanbul Türkiye TEL +90 2164229010. info@hasbro.com.tr.
www.hasbro.com.tr 
www.hasbrokutuoyunlari.com

PİLLERİ TAKMAK İÇİN 
Pilleri takmak için bir yıldız 
tornavida (kutuya dahil 
değildir) kullanın. 

İÇİNDEKİLER
Para Fırlatıcı 

Para Fırlatıcı Çarkı 
Para Destesi

(100 adet b100 Banknot 
ve 25 Şans Kartı)

OYUNUN AMACI 
Bu oyunda MONOPOLY bankası artık bir Para Fırlatıcı! 
Paraları ve Şans kartlarını havaya saçın ve mümkün 

olduğunca çok para ve Şans kartını kapın. Şans kartlarını, 
paranızı artırmak için akıllıca kullanın! Banka boşaldığında 
oyun sona erer. En çok parası olan oyuncu oyunu kazanır! 
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 ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI

 DİKKAT:
1. Ürünü kullanmadan önce  açıklamaları dikkatle 

okuyun. Her zaman önerilen pilleri, + ve – 
kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat 
ederek takın. 

2. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da 
standart (karbon-çinko) pillerle alkalin pilleri 
birlikte kullanmayın. 

3. Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın. 
4. Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız 

pilleri çıkartmayı unutmayın. 
5. Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın. 
6. Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, 

parazit yapabilir. Gerekirse oyuncağı yeniden 
ayarlayın (kapatıp tekrar açarak veya pillerini 
çıkartıp tekrar takarak). 

7. ŞARJ EDİLEBİLEN PİLLER: Bu pilleri farklı tip 
pillerle birlikte kullanmayın. Şarj etmeden 
önce pilleri mutlaka ürünün içinden çıkartın. 
Şarj işlemi mutlaka bir yetişkinin kontrolünde 
yapılmalıdır. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN. 

 

0618E3037131

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına 
atılmalıdır. Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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ŞANS ŞANS 
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İstediğin bir oyuncunun
para destesini al ve Para

Fırlatıcı'ya yerleştir. 

OYUNA HAZIRLIK!

Paraları ve Şans kartlarını birlikte karıştırın. Para 
Fırlatıcı’nın kapağını açın, sonra içindeki klipsi kaldırın 
ve paralarla Şans kartlarını klipsin altına yerleştirin. 
Kapağı sıkıca kapatın.   

Çarkı tüm oyuncuların yetişebileceği bir 
yere koyun.  1

2

Fırlatıcıyı çarkın 
üzerine yerleştirin.  3

OYUN ZAMANI!
Para kazanmak için paraları kapın ve Şans kartlarını kullanın! 
Oyunun sonunda en çok parası olan oyuncu oyunu kazanır! 

Oyunu Kazanmak İçin

Şans Kartlarını Kullanın!
Şans kartları, paranızı artırmanıza 
yardımcı olabilir. Şans kartlarını, Para 
Fırlatıcı dönerken hariç istediğiniz 
zaman kullanabilirsiniz.  Bir Şans kartını 
kullanmak için üzerinde yazanları 
yüksek sesle okuyun ve yazan talimatları 
uygulayın. Sonra kartı, kullanılmış kart 
destesinin üzerine koyun. 

1. Para Fırlatıcı’yı döndürün. Oyunun başında fırlatıcıyı ilk, en 
küçük oyuncu döndürür.   

2. Para Fırlatıcı durduğunda çarktaki okun kimi gösterdiğine 
bakın. Eğer ok sizi gösteriyorsa fırlatıcıyı alın, tüm oyuncuların 
üzerinden ucunu havaya doğru tutun ve para yağmuru için 
tetiğe basın! Fırlatıcı kendi kendine durur.  

3. Tüm oyuncular mümkün olduğunca çok banknotu kapmak için 
yarışır.   

4. Tüm paralar ve Şans kartları toplandıktan sonra, Para Fırlatıcı’yı 
son kullanan kişi onu çarkın üzerine geri koyar ve fırlatıcıyı 
çevirir. Fırlatıcı durduğunda, okun işaret ettiği oyuncu 
fırlatıcıyı kullanır.

Nasıl Para Kazanabilirim?

Oyunla İlgili Daha Fazla Bilgi
• Şans kartlarınızı paralarınıza karıştırmayın, ayrı bir 

yerde tutun. Şans kartında yazdığı gibi para destelerini 
değiş tokuş yapmanız gerekiyorsa paralarınızı değiş 
tokuş yapın, ama Şans kartlarınız sizde kalsın. 

• Şans kartlarınızı kazanır kazanmaz oynamak zorunda 
değilsiniz. Onları kullanırken akıllıca davranın! 

• Eğer banknotlar Para Fırlatıcı’nın ağzında kaldıysa onları 
orada bırakın. 

• Eğer çark iki oyuncunun ortasında durduysa çarkı tekrar 
çevirin. 

• Banknotlar Para Fırlatıcı’nın içinde sıkıştıysa kapağı 
açın, banknotları çıkarıp havalandırarak birbirlerine 
yapışmalarını önleyin. Sonra banknotları yerine geri 
koyup kapağı kapatın. 

Oyunun Sonu
Para Fırlatıcı boşaldığında oyun sona erer. Boşalıp 
boşalmadığını ancak tetiği çekip para gelmediğinde 
anlayabilirsiniz. 
Fırlatıcının boş olduğu fark edildiğinde Şans kartlarınızı 
oynamak için geç kaldınız demektir. 
Tüm oyuncular paralarını sayar. En çok parası olan oyuncu 
oyunu kazanır! Beraberlik durumunda en çok Şans kartı olan 
oyuncu oyunu kazanır. 
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