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Oyunu Kaldırırken
1. Açma kapama düğmesini KAPALI konumuna 

itin. 
2.  Anahtarı oyun ünitesinin üstündeki yuvaya 

yerleştirin. 
3.  Her iki kilidi de herhangi birer kapının altına 

tutturun ve tüm kapıları kapayın. 
4. Mavi ve kırmızı çerçeveleri ayaklardan 

kaydırarak çıkarın ve ayakları yüz yüze 
getirerek aralarına çerçeveleri geçirin. 

5. Kartları da çerçevelerin içine yerleştirin.

Anahtarlı oyun ünitesi • 6 Karakter kartı 
• 2 Kilit • 2 Saklama ayağı

OYUNUN AMACI
Diğer oyuncu sizin seçtiğiniz karakteri bulmadan 

önce anahtarı kullanarak onunkini bulmak!

OYUNUN KURULMASI
Pilleri takın. 

(Arka sayfadaki bilgilere bakın.)
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PİLLERİ TAKMAK İÇİN bir yıldız 
tornavida (kutuya dahil değildir) 
kullanın. 

1. Tüm küçük parçalar gibi piller de çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yutulması 

durumunda hemen bir doktora başvurulmalıdır. 

2. Ürünü kullanmadan önce  açıklamaları dikkatle okuyun. Her zaman 

önerilen pilleri, + ve – kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek 

takın. 

3. Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (karbon-çinko) pillerle 

alkalin pilleri birlikte kullanmayın. 

4. Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın. 

5. Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartmayı unutmayın.

6. Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın.

7. Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit yapabilir. Gerekirse 

oyuncağı yeniden ayarlayın (kapatıp tekrar açarak veya pillerini çıkartıp 

tekrar takarak). 

8. 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.

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. 

Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
Lütfen bu bilgiyi saklayın. Piller bir yetişkin tarafından 
değiştirilmelidir. 

DİKKAT: 

YAŞ

İÇİNDEKİLER

OYUNCU

x31,5V AAA

ALKALİN PİLLE ÇALIŞIR 
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

AYRICA
ÖNERİYORUZ

UYGULAMAYI
İNDİRİN!

UYGULAMAYI
İNDİRİN!

ANNE BABALAR

İLE İNDİRİN

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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Sıra size gelince
1.  Arkadaşınıza seçtiği karakterle ilgili sadece “EVET” 

ya da “HAYIR” şeklinde cevaplanabilecek sorular 
sorun. 

2.  Karşınızdaki oyuncu sorunuzu sesli olarak 
cevaplamamalı. Bunun yerine EVET için mavi ve 
HAYIR için kırmızı butona basmalı. 

 Bir oyuncu  butonuna bastığında alkışlama sesi 
duyacaksınız ve mavi ışık yanacak.  butonuna 
basıldığında ise ıslıklama sesi duyacaksınız ve 
kırmızı ışık yanacak. 

  Anahtar oyun ünitesinin üzerindeki yuvada değilse 
oyunun herhangi bir anında bip sesi duyabilirsiniz. 

 ve  butonlarını kullanabilmeniz için anahtar 
MUTLAKA yuvasında olmalıdır. Eğer anahtarı çıkarır ama 
bir tahminde bulunmazsanız, anahtarı yuvasına geri 
koyduğunuzda oyun ünitesi sıranızı sona erdirir ve sıra 
diğer oyuncuya geçer. 

3. Aldığınız cevaba bağlı olarak elediğiniz karakterlerin 
üzerindeki tüm kapıları kapatın. Örneğin, “Seçtiğin 
karakterin şapkası var mı?” diye sordunuz. Cevap 
“Hayır”sa, şapkası olan tüm karakterlerin kapılarını 
kapatın. Cevap “Evet”se, şapkası olmayan tüm 
karakterlerin kapılarını kapatın. 

4. Kapıları kapadıktan sonra soru sorma sırası diğer 
oyuncuya geçer ve ışığı yanar. Sırası bitene kadar da 
yanmaya devam eder. İçinizden biri, karşısındakinin 
seçtiği karakteri tahmin etmek isteyene kadar sırayla 
soru sormaya devam edin!

1. Oyunu başlatmak için kırmızı ya da mavi butona 
basın. Bir düdük sesi duyacaksınız. Oyun ünitesi 
hangi oyuncunun oyuna başlayacağını rastgele 
seçer ve o oyuncunun ışığı yanar. 

1. Oyuna başlamak için kırmızı ya da mavi butona 
basın. Kısa bir geri sayım duyacaksınız. Oyun 
ünitesi hangi oyuncunun oyuna başlayacağını 
rastgele seçer ve o oyuncunun ışığı yanar.

2.  Kronometre başlar.  
Sıra size gelince
KLASİK oyundaki gibi “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde 
cevaplanabilecek sorular sorun. 
Dikkat! Karşınızdaki oyuncu sorunuzu, EVET için  ve 
HAYIR için  butonuna basarak cevaplamalı.
Sırayla birbirinize sorular sormaya devam edin ve 
soruları mümkün olduğunca hızlı cevaplamaya 
çalışın. Sıra size gelince soru sormak yerine anahtarı 
kullanarak tahmininizi söyleyebilirsiniz. Her birinizin 
soru sormak ve tahminde bulunmak için toplam 
45 saniye süresi var. Sürenin bitmesine yakın 
kronometrenin sesi hızlanmaya başlar. Süreniz 
sona ererse artık daha fazla soru soramazsınız, 
ama sıra size gelince anahtarı kullanarak tahminde 
bulunabilirsiniz. Diğer oyuncunun süresi bitse bile 
siz kendi süreniz bitene kadar soru sormaya devam 
edebilirsiniz. 

Anahtar yerinden çıkarıldığında kronometre durur. 
Anahtar tekrar yuvasına yerleştirildiğinde kronometre 
çalışmaya başlar. 

1. Mavi ve kırmızı çerçeveleri 
çıkarın. 

2. Şekilde gösterildiği gibi her iki 
çerçeveyi de ayaklara oturtun.

 

3. Oyun ünitesinde hangi 
oyuncunun mavi ve hangi 
oyuncunun kırmızı tarafı 
kullanacağına karar verin.

4. Arkadaşınızla hangi karakter 
kartıyla oynayacağınızı 
kararlaştırın. Oyun ünitesinin 
yan tarafındaki açıklıktan 
karakter kartını yerleştirin. 
Seçtiğiniz karakterlerin yüzleri 
size dönük olmalı.

5. Saklama 
bölmesinden 
anahtarı alın, 
oyun ünitesinin 
üzerindeki 
yuvaya 
yerleştirin ve 
aşağı doğru 
bastırın.

6.  Arkadaşınıza 
göstermeden 
bir karakter 
seçin ve 
kilitlerden 
birini alın. 
Kilidi 
seçtiğiniz karakterin 
kapısının altındaki bölmeye 
geçirin ve yerine oturana 
kadar ittirin. Kilidi yerine 
yerleştirirken kapı kapalı 
olmalı. 

7. Tüm sarı kapıları açın.

OYUNA HAZIRLAN!

BİR OYUN SEÇ

Not: Kullanılmadığı zaman anahtar bu 
yuvada tutulmalı.

SIRA 
MAVİDE IŞIĞI 

SIRA 
KIRMIZIDA IŞIĞI 

ANAHTAR ile    
 TAHMİN ETME 

Karakterler 
Seçtiğin karakterin şapkası var mı? 

Çocuklar 
Seçtiğin karakterin saçı kahverengi mi?

Meslekler 
Seçtiğin karakter gözlük takıyor mu?

Süper Kahramanlar 
Seçtiğin karakterin pelerini var mı?

Hayvanlar 
Seçtiğin karakterin gagası var mı?

Canavarlar 
Seçtiğin karakterin üç gözü var mı?

1.  Anahtarı yuvasına geri koyun. 
2.  Gerekirse açma kapama düğmesini istediğiniz oyuna göre ayarlayın. 
3.  Her oyuncu tekrar birer karakter seçer ve o karakterin altına kilidi yerleştirir. 
4.  Yeni bir oyuna başlamak için mavi ya da kırmızı butonlardan birine basın.

TEKRAR OYNA!

KLASİK OYUN için, açma kapama düğmesini I konumuna getirin. 
ZAMANA KARŞI YARIŞ için, açma kapama düğmesini II konumuna getirin.

KLASİK OYUN YA DA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Arkadaşınızın seçtiği karakteri bulduğunuzu 
düşünüyorsanız tahminde bulunun! Soru sormak yerine 
anahtarı yuvasından çıkarın. Hızlı bir davul ritmi 
duyacaksınız. Arkadaşınızın seçtiğini düşündüğünüz 
karakterin altındaki anahtar deliğine anahtarınızı 
sokun. 
Yanlış tahminde bulunursanız bir şey olmaz. Tahminde 

bulunduğunuz karakterin kapısını kapatın ve anahtarı 
yuvasına geri koyun. Yanlış tahminde bulunduğunuza 
dair bir ses duyacaksınız. Sıra diğer oyuncuya geçer ve o 
oyuncunun ışığı yanar. Tekrar sıra size geldiğinde anahtarı 
kullanarak yeni bir tahminde bulunabilirsiniz.
Doğru tahminde bulunursanız kutlama sesi duyacaksınız! 
Oyunu siz kazandınız!

Not: 5 dakika boyunca oynanmazsa oyun ünitesi uykuya dalar ve oyun sıfırlanır.

Örnek Sorular

– KAPALI

– KLASİK OYUN

– ZAMANA KARŞI YARIŞ

Brandon
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Mimar
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