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OYUN KILAVUZU

İÇİNDEKİLER:

 1 Oyun alanı

 1 Dijital Banka Ünitesi 

 4 Plastik piyon

 22 Ev

 49 Kart
   4 Banka
  22 Tapu Senedi
  23 Aksiyon

 2 Zar

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

değiştirilmelidir.  

DİKKAT:
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.

HASBRO GAMING ve MONOPOLY adı ile logosu, oyun alanının dizaynı ve 

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. 

© 1935, 2015 Hasbro. Tüm hakları saklıdır.

Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont 

İsviçre ☎ +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 ☎ +90 2164229010, info@hasbro.com.tr. 

Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın.

Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.
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PİLLERİ TAKMAK İÇİN
Pilleri yerleştirmek için bir yıldız tornavida 

(kutuya dahil değildir) kullanın. 

Yeniden ayarlamak için, pilleri çıkarıp 

tekrar takın.

   x3
ALKALİN PİLLE ÇALIŞIR 
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

1,5V AAA 
veya LR03

çin, pilleri çıkarıp 

UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 0-3
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MONOPOLY DİJİTAL BANKACILIK’TA
NELER YENİ?
Bu oyun MONOPOLY’nin çok daha hızlı bir versiyonu ve bazı 
kuralları çok farklı! 

Evler

Bu oyunda ev kurmak için bir renk grubundaki tüm arsalara sahip olmanıza gerek 

yok! Sahip olduğunuz her arsaya hemen bir ev kurabilirsiniz!

Evinizi, hanenin renk bandında “1” yazan yere koyun. Burası hanenin kira 

seviyesini gösterir!

Bir oyuncu sahip olduğunuz bir hanede durakladığında sadece kira geliri elde 

etmekle kalmazsınız; aynı zamanda kira seviyeniz de bir kademe yükselir.

Sahibi olduğunuz bir hanede siz duraklarsanız, yine kira 

seviyeniz bir kademe yükselir.

Kira seviyeniz her yükseldiği ya da düştüğünde evinizin yerini 

değiştirmeyi unutmayın! Her arsaya sadece bir ev kurulabilir.

En yüksek kira seviyesi 5’tir ve kira seviyesi 1’in altına düşemez. (Ancak borç 

ödemesi nedeniyle bir mülk Banka’ya geri verildiğinde, bu mülk tekrar sahipsiz bir 

arsa olur ve kira seviyesi sıfırlanır.)

Her arsanın bir Tapu Senedi kartı vardır. Bu kartın üzerinde 5 kira seviyesinin değeri 

yer alır.

Kira seviyenizi (evinizin nerede durması gerektiğini) takip edemediğiniz bir 

durumda, sahip olduğunuz herhangi bir mülkün kirasını öğrenmeniz çok kolay. 

• Tapu Senedi kartını okutun. 

•  Sonrasında hemen  butonuna basın, yoksa ünite sizin bu arsayı satın almak ya 

da kira ödemek istediğinizi düşünür.

Eğer  butonuna basmazsanız, ünite 10 saniye içinde otomatik olarak ana ekran 

moduna geçer.

Oyun Alanı

Oyun alanındaki arsa isimlerini MONOPOLY’nin klasik versiyonundan 

hatırlayabilirsiniz. Ancak bu oyunda Şans ve Kamu Fonu haneleri yer almıyor. Onun 

yerine Aksiyon ve Yer haneleri var.

Aksiyon hanesinde durakladığınızda bir Aksiyon kartı çekmeniz gerekir. Bu kart; kira 

seviyenizi yükseltebilir ya da düşürebilir, para kazandırıp kaybettirebilir ve hatta sizi 

Kodes’e gönderebilir.

Yer hanesinde duraklarsanız para ödeyerek oyun alanı üzerinde istediğiniz bir arsa 

hanesine ilerleyebilirsiniz. Bu şansı ister bir haneyi satın almak, ister sahip olduğunuz 

bir hanenin kira seviyesini yükseltmek için kullanabilirsiniz. 

Bu oyunda oyuncularla anlaşma yapamazsınız. Ancak (akıllıca kullandığınız takdirde) 

bu hane, aynı renk grubundaki arsalara sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Para, Para, Para!

Oyunda hiç nakit para olmadığını fark etmişsinizdir. Dijital Banka ünitesi sizin için her 

şeyi kolayca ve hızla yapar!

• Banka kartı ile servetinizin (para ve arsaların) hesabını tutar.

•  Tapu Senedi kartları ile sahip olduğunuz mülkleri ve hepsinin kira seviyelerini takip 

eder.

• Aksiyon kartları ile hanenizin çevresinde neler olup bittiğini izler.

•  Okutulan her kart bir ses çıkarır. Eğer sesi duymazsanız, kart okunmamış demektir!

İYİ EĞLENCELER! 
Oyun kılavuzu biraz uzun görünebilir, ama merak etmeyin. OYUNA HAZIRLIK ve 

OYUN KURALLARI’nı okuduktan sonra hemen oyuna başlayabilirsiniz. 

Sonrasında üzerinde durduğunuz hane için OYUN HANELERİ bölümüne bakmanız 

gerekir. 

Size yardımcı olması için ünite ekranına da bakın. Ünite Sorun Giderme bölümü 

14. sayfadadır.

Oyun alanındaki 
kira seviyesi

Tapu Senedi 
kartındaki kira 
değeri

16 no’lu 
arsanın kira 
seviyesi 2. 
Sahibi Jet. 
Kirası A280
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Yükselir

Düşer

B66771310_MONOPOLY_UB_INST_15.indd   2-3B66771310_MONOPOLY_UB_INST_15.indd   2-3 3/1/16   4:43 PM3/1/16   4:43 PM



4 5

0316B6677131  Aa     MONOPOLY Ultimate Banking     Instructions  (TK) 0316B6677131  Aa     MONOPOLY Ultimate Banking     Instructions  (TK)

Originator: CF Approval: CA ROD: 00 00 File Name: B66771310 Monopoly UB INST 16 indd Originator: CF Approval: CA ROD: 00 00 File Name: B66771310 Monopoly UB INST 16 indd

OYUNA HAZIRLIK!
Dijital Banka Ünitesi

•  Kılavuzun son sayfasında yer alan talimatlara göre Dijital Banka ünitesine pilleri yerleştirin. 

Sonra üniteyi açmak için herhangi bir butona basın.

•  Üniteyi sıfırlamak için,  butonunu 5 saniye boyunca basılı tutun. Sonra üniteyi açmak ve yeni 

bir oyuna başlamak için herhangi bir butona basın.

Şimdi aşağıdaki talimatları yüksek sesle okuyun!

1  Aksiyon kartlarını yüzleri aşağı gelecek şekilde buraya yerleştirin.

2   Tapu Senedi kartlarını renklerine göre ayırın.

3  Evleri Tapu Senedi kartlarının yanına koyun.

4   Her oyuncuya; 

1 piyon ve üzerinde aynı piyonun simgesi 

bulunan bir banka kartı verin.

5   Piyonları BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirin.

6   Üniteyi oyun alanının ortasına koyun.

7   Her oyuncu Banka kartını üniteye okutsun.

8    Oyuna başlamaya hazırsanız  butonuna basın. 

Otomatik olarak kartlarınıza A1500 yüklenecektir.

KARTI OKUTMAK İÇİN
Kartı, barkodu aşağı gelecek şekilde kart okuyucunun üzerinde kısa 

bir süre tutun. Kart yüzeye paralel şekilde durmalı.

�  Kartın kart okuyucunun üzerini tamamen kapatması gerekir. 

�   Her işlemden sonra bir ses duyacaksınız. Eğer ses duymazsanız, 

kartı düz bir şekilde tekrar kart okuyucunun üzerine koyun.

Ünite hakkında daha detaylı bilgi için 14. ve 15. sayfaya bakın.

ÖNEMLİ! Son yaptığınız işlemi iptal etmek istiyorsanız 12. sayfaya bakın. 

Direkt gün ışığı ya da parlak ışık altında oynamayın.

ın. 
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Çift zar mı attınız?

Oyununuzu oynayın, sonra tekrar zar atın ve oyuna devam edin.

Dikkat! 

Aynı turda 3 kez çift zar atarsanız üçüncüsünde Kodes’e girersiniz ve sıranız 

sona erer!

OYUN ALANINDAKİ HANELER
Sahipsiz arsalar (üzerinde ev olmayan)

Sahipsiz bir arsanın üzerinde durursanız, o arsayı satın almanız ya da açık artırmaya 

çıkarmanız gerekir! 

1  Arsayı satın almak için

 • Arsanın Tapu Senedi kartını okutun.

 •  Satın alma işlemi için Banka kartınızı okutun. Arsa bedeli hanenin üzerinde 

yazılıdır. Ünite, arsanın bedelini kartınızdan alır ve “trink” arsa sizin!

 •  Arsa hanesi üzerindeki 1 no’lu seviyeye evinizi yerleştirin.

Bir hane üzerinde ne zaman bir oyuncu (siz dahil) dursa 

kira geliri artar!

 • Tapu Senedi kartını önünüze koyun.

  2    Arsayı açık artırmaya çıkarmak için

   Detaylar için 13. sayfaya bakın.

 Sahipli arsalar ve daha fazlası için sayfayı çevirin!

OYUN ZAMANI!
Oyunu kazanmak için

• Mülkler satın alın! Oyunun sonunda mülklerinizin değeri paraya çevrilir.

• Herhangi bir oyuncu ifl as ettiğinde en çok paraya ve mülke sahip oyuncu siz olmalısınız.

• Ünite herkesin servetini hesaplar ve kazananı gösterir!

Nasıl oynanır?

En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyun saat yönünde devam eder.

Sıra size gelince

1  İki zarı birlikte atın.

2   Piyonunuzu oyun alanı üzerinde attığınız zar kadar saat yönünde ilerletin.

3    Hangi hanenin üzerinde durdunuz?

 Bir haneye geldiğinizde ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için kılavuzun 

“OYUN ALANINDAKİ HANELER” bölümüne bakın.

4    Sıranız sona erdi. Şimdi sıra solunuzdaki oyuncuda...

Oynamaya başlayın!

Devam etmeniz için bilmeniz gerekenler bunlar!

Piyonunuzun durduğu haneye göre neler yapmanız gerektiğine bakın.

Renk seti = Daha fazla kira

Renk seti oluşturmak avantajlıdır. Bir renk grubundaki son mülk satın alındığında, 

o setteki her mülkün kira seviyesi anında yükselir.

İki ya da daha fazla oyuncu bir renk setine sahipse, kira seviyesi her mülk için 

bir kademe yükselir.

Bir oyuncu tüm sete sahipse, kira seviyesi her mülk için 2 kademe yükselir! 

Bunu başardığınızda bir kutlama sesi duyacaksınız!

Evleri doğru kira seviyelerine ilerletmeyi unutmayın. Renk seti bonusu sadece bir 

set ilk kez tamamlandığında verilir.

Tapu Senedi kartını okutarak o mülkün kira seviyesini kontrol edebilirsiniz. Oyuna 

devam etmek için sonrasında mutlaka  butonuna basın!
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Aksiyon

Aksiyon hanesinde durduğunuzda, ilgili destenin en üstündeki kartı çekin ve yüksek 

sesle okuyun.

• Aksiyon kartını üniteye okutun ve üzerinde yazan talimatları uygulayın.

•  “Herhangi bir Tapu Senedi kartını okut” yazıyorsa bu sizin Tapu Senedi 

kartlarınızdan biri olmak zorunda değildir!

• Talimatı uygulayamıyorsanız, bir şey yapmayın.

• Kullanılmış Aksiyon kartını destenin en altına koyun.

•  Aksiyon kartındaki talimata göre ilerlemeniz gerekiyorsa, BAŞLANGIÇ 

noktasından geçseniz bile A200 alamazsınız.

Yer
Yer hanesinin üzerinde durduğunuzda, isterseniz a100 ödeyip herhangi bir arsaya 

ilerleyebilirsiniz. Bu arsayı satın alabilir, sahibi olduğunuz bir arsaysa kira seviyesini 

yükseltebilirsiniz! 

1   İlerlemek istiyorsanız,  ikonu ekranda belirinceye kadar  butonuna basarak 

fonksiyonları kaydırın.

2   Banka kartınızı okutarak A100 ödeyin.

3   Piyonunuzu istediğiniz bir arsa hanesine ilerletin.

4   Arsanın Tapu Senedi kartını okutun.

5   Banka kartınızı okutun.

Arsayı satın aldıysanız, evi 1. seviyeye yerleştirin.

Arsa zaten sizinse, Banka kartınızı okutmanız kira seviyesini yükseltir. Evinizi 

de bir kademe ilerletin!

Not: BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile A200 alamazsınız.

              Kodes’ten çıkmak ve daha fazlası için sayfayı çevirin! 

Bazı Aksiyon kartları komşularınızı da etkileyebilir! Bir köşeyi dönünce ya da bir hane ötenizde de 

olsa, her bir yanınızdaki mülk “komşunuzdur”. Aksiyon kartındaki talimatlar sadece sahipli mülklere 

uygulanır. Komşu mülklerin sahibi yoksa, sadece okutulan mülke değişiklik yansır. Örneğin Sirkeci’nin 

(no.5) komşuları, Karaköy (no.4) ve Beyoğlu’dur (no.6). Komşuluk ilişkisi mülklerin sahibi varsa oluşur!

Unutmayın, kendi kendinizin de komşusu olabilirsiniz!

Sahipli arsalar (üzerinde ev olan)

1   Sahibi başka bir oyuncuysa ona kira bedelini ödeyin!

 • Tapu Senedi kartını okutun.

 •  Banka kartınızı okutun. 

Kira bedeli, sizin kartınızdan mülkün sahibine otomatik olarak aktarılır. 

Daha sonra ünite mülkün yeni kira seviyesini gösterir.

 •  Mülkün üzerindeki ev bir kademe ilerletilir.

Bir oyuncu bir mülkün üzerinde her durduğunda kira bedeli artar. 

2   Sahibi sizseniz, kira artar – ama önce bunu üniteye bildirmeniz gerekir!

 • Tapu Senedi kartınızı okutun. 

 •  Banka kartınızı okutun. 

Ünite mülkün yeni kira seviyesini gösterir. 

 •  Mülkün üzerindeki evinizi bir kademe ilerletin. 

Siz dahil bir oyuncu bir mülkün üzerinde her 

durduğunda kira bedeli artar.

Harbiye’nin 
2. seviye kira 
bedeli A210

Helikopter 
A200 borçlu

Kira seviyenizi (evinizin nerede durması gerektiğini) takip edemediğiniz bir 

durumda, bunu kolayca öğrenebilirsiniz. 

• Tapu Senedi kartını okutun. 

•  Sonrasında hemen  butonuna basın, yoksa ünite sizin bu arsayı satın 

almak ya da kira ödemek istediğinizi düşünür.

Eğer  butonuna basmazsanız, ünite 10 saniye içinde otomatik olarak 

ana ekran moduna geçer.

16 no’lu 
arsanın kira 
seviyesi 2. 
Sahibi Jet. 
Kirası A280

Paranız mı bitti? 

Borcunuzu ödemeye yetecek paranız yoksa ünite bunu size bildirir! Sahip 

olduğunuz mülkleri satarak borcunuzu ödemeniz gerekir. Detaylar için 

11. sayfaya bakın.
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Hiç param kalmazsa...

1   Borcunuzu ödemek için Banka kartınızı okuttuğunuzda, ünite kartta yeterli 

paranız olup olmadığını otomatik olarak hesaplar.

2     
Önce sahip olduğunuz para kadar ödeme yapılır ama bu yetmezse, borcunuzu 

kapatmak için mülklerinizi satmanız gerekir. 

3   Mülkünüzün değeri, oyun alanı üzerinde yazan alış bedelinin aynısıdır. Satmak 

istediğiniz mülk (ya da mülkleri) seçin.

 Başka bir oyuncuya borçluysanız:

 •  Borcunuzu ödeyene kadar seçtiğiniz Tapu Senedi kartını/kartlarını okutun.

 •  Evi mülkün üzerinde, bulunduğu kira seviyesinde bırakın ve Tapu Senedi 

kartını borçlu olduğunuz oyuncuya verin. 

 Bankaya borçluysanız:

 •  Borcunuzu ödeyene kadar seçtiğiniz Tapu Senedi kartını/kartlarını okutun.

 •  Arsanın üzerindeki evi ve Tapu Senedi kartını bankaya geri verin. Bu arsa artık 

sahipsizdir ve bu hanede duran bir başka oyuncu tarafından satın alınabilir.

4    Elde ettiğiniz gelir borcunuzdan fazlaysa paranızın üstü Banka kartınıza 

aktarılır. Bakiyeyi kontrol edebilirsiniz.

5
  Borcunuzu ödeyecek paranız ya da mülkünüz yoksa İFLAS EDERSENİZ ve 

OYUN SONA ERER!

BAŞLANGIÇ

BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde ya da bu noktada durduğunuzda 

bankadan a200 alın.

Ekranda t ikonu görünene kadar  butonuna basın. Banka kartınızı okutarak 

paranızı alın!

Ücretsiz Otopark

Burada durursanız sakin olun! Bir şey yapmanıza gerek yok.

Ziyaretçi

Merak etmeyin! Burada durursanız, piyonunuzu “Ziyaretçi” yazan bölüme koyun.

Kodes’e Gir

Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ noktasından geçseniz bile a200 

alamazsınız. Sıranız sona erer.

Kodes’teyken kira alamaz* ve açık artırmalara katılamazsınız.

* Kodes’teyseniz Tapu Senedi kartlarınızı okutamazsınız. Bir oyuncu mülkünüzde dursa 

bile kira seviyenizi artıramazsınız. Ancak, Aksiyon kartındaki kira değişikliği talimatı 

mülkünüzü etkileyebilir.

Kodes’ten nasıl çıkabilirim?

2 seçeneğiniz var:

1   
Bir sonraki turda zar atmadan önce B100 ödeyin. Ekranda  ikonu görünene 

kadar  butonuna basın, sonra Banka kartınızı okutun. Artık özgürsünüz; 

hemen zar atın ve oyuna devam edin!

2    
  Bir sonraki turda çift zar atmaya çalışın. Çift zar gelirse özgürsünüz! Attığınız 

zar kadar ilerleyin ve sıranızı tamamlayın. Tekrar zar atmayın. Sadece üç tur 

çift zar atmayı deneyebilirsiniz. Üçüncü turun sonunda da çift zar atamazsanız 

bankaya (üstteki talimatları uygulayarak) a100 ödeyin ve son attığınız zar 

kadar ilerleyin. Kodes’ten çıkmak için yeterli paranız yoksa, bir sonraki 

sayfadaki “Bankaya borçluysanız” bölümünü okuyun.

Helikopter 
A200 borçlu
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KAZANAN!
•  Bir oyuncu ifl as ettiğinde parası ve mülkünün değerinin toplamına göre en zengin oyuncu 

oyunu kazanır! 

•  Oyun sonunda ünite otomatik olarak tüm oyuncuların parasını ve alış fi yatından mülklerinin 

bedelini hesaplar.  

• En zengin oyuncunun kim olduğu belli olur ve kutlanır!

Not: Oyuncu, başka bir oyuncuya borçlu olarak ifl as ederse, oyuncunun ödeyemediği borç 

banka tarafından karşılanır ve diğer oyuncunun mal varlığına eklenir.

Beraberlik durumunda

Tüm servetler hesaplandıktan sonra oyuncular arasında beraberlik olursa, (alış bedeli üzerinden) 

en pahalı arsaya sahip oyuncu oyunu kazanır (örneğin, lacivert renkli hanenin sahibi yeşil renkli 

arsanın sahibini yenmiş olur).

Açık artırma

Bir oyuncu sahipsiz bir arsa üzerinde durup arsayı üzerinde yazılı bedel üzerinden satın almak 

istemiyorsa, bu mülk açık artırmaya çıkarılmak zorundadır. Her oyuncu, arsayı ilk fi yatıyla almayı 

reddeden oyuncu dahil, açık artırmaya katılabilir.

Eğer Kodes’teyseniz açık artırmalara katılamazsınız!

Açık artırma nasıl yapılır?

1  Ne kadar paranız olduğunu kontrol edin!

2   Açık artırmaya çıkartmak istediğiniz arsanın Tapu Senedi kartını okutun.

3   butonuna bastığınızda  ikonu görünecektir.

 Açık artırmaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler var:

 •  Açık artırma sürelidir; hızlı olun!

 •  Teklif yapmak için  butonuna basın. 

 butonuna her bastığınızda teklif a20, a20 artar. 

Butona her bastığınızda teklif ettiğiniz tutarı yüksek sesle söyleyin.

 •  Süre bittiğinde teklif veren son oyuncu sizseniz, ekranda görünen 

bedel karşılığında arsayı satın almanız gerekir.

4   Hazır mısınız?  butonuna bastığınızda açık artırma otomatik olarak başlar. 

Teklif vermeye başlayın.

5    Açık artırma sona erdiğinde, kazanan oyuncunun arsayı satın almak için Banka kartını 

okutması gerekir! 

6    Kazandıysanız Tapu Senedi kartını önünüze 

koyun. Oyun alanına bir ev yerleştirin.

Eğer kimse satın almak istemezse? 

Sorun değil. Oyuna devam etmek için  butonuna basın.

Hiç kimse teklif veremeden süre sona ererse?

Tapu Senedi kartını tekrar okutun ve açık artırmayı tekrar başlatın!

20!
40!

60!
80!

SON İŞLEMİN İPTALİ
Aşağıdaki işlemler iptal edilebilir:

• Kira ödemesi

• Arsa satın alımı

• BAŞLANGIÇ noktasından geçme maaşının alımı

• Kodes’ten çıkış ödemesi

• Yer hanesi bedelinin ödemesi

Aksiyon kartları ile ilgili yapılan işlemler İPTAL EDİLEMEZ.

Ana ekrandayken  ve  butonlarını birlikte 5 saniye boyunca basılı tutun. Bir ses duyulur 

ve ilgili bilgi (bakiye ve/veya sahip olma) düzeltilir.

Sadece en son yapılan işlem iptal edilebilir. 

Eğer borçlu duruma düşerseniz, yani bakiyeniz eksi olursa en son yapılan işlemi iptal 

edemezsiniz.
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Bu ekranların görünmesi ve art arda bip sesi duyulması ünitenin 
işlemi tamamlamak için bir kart beklediği anlamına gelir. Çabuk 
olun: Eğer uzun süre beklerseniz ana ekrana geçer.

ÜNİTE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Son yapılan işlemi nasıl iptal edebileceğinizi 

öğrenmek için 12. sayfaya bakın.

Başlangıç

(Bu oyun için) başlangıç ekranı 

Banka kartını okutan 3 oyuncu 

olduğunu gösteriyor. Oyunun 

başında her karta A1500 yüklenir.

Sahipsiz arsa

Teşvikiye’nin (arsa numarası 16) 

alış bedeli A260’dır.

Sahipli arsa

Jet, Teşvikiye’nin sahibidir. Kira 

seviyesi 2, yani kira bedeli A280’dir.

Banka kartı isteniyor

Birbirini takip eden 3 ekranın 

sonuncusu.

Tapu Senedi kartı isteniyor

Birbirini takip eden 3 ekranın 

sonuncusu.

Çıkış

Bu göründüğünde  butonuna 

bastığınızda ana ekrana geri 

dönersiniz. Bu işlem herhangi bir 

ödemeyi iptal etmez ve sadece ✖ 

ekranda göründüğü zaman çalışır.

Ana ekran

Ana ekran tüm oyuncuların 

simgelerini ve bankadaki 

bakiyelerini gösterir.

Renk seti kira artışı

Sarı set henüz tamamlanmış. Sahibi 

iki veya daha fazla oyuncu. En son 

Teşvikiye alınmış ve kira seviyesi 

2. Nişantaşı’nın kira seviyesi 3, 

Maçka’nın kira seviyesi 4. 

7. sayfaya bakın.

Açık artırmalar
 

Açık artırmanın başlangıç ekranı tüm 

oyuncuların bakiyelerini gösterir.

Üstteki daireler açık artırmanın ve 

geri sayımın başladığını gösterir: 

4, 3, 2 ve son olarak 1.

Bu görüntüyle birlikte geri 

sayım sesi duyulur.

Geri sayım sona ermek üzere. 

Arsa, a160 bedelle satılıyor.

13. sayfaya bakın.

Borçlu

Helikopter’in sahip olduğu paradan 

a200 fazla borcu var. Helikopter’in 

bu borcu ödemek için hangi 

arsalarını satacağına karar 

vermesi gerekir.

Kazanan

Gemi ifl as ettikten sonra Araba 

a9520 bakiye ile oyunu kazanır.

BAŞLANGIÇ

a200 tutarındaki maaşı almak için. 

10. sayfaya bakın.

Yer

a100 ödeyip herhangi bir arsa 

hanesine ilerlemek için. 9. sayfaya 

bakın.

Kodes

a100 ödeyip Kodes’ten çıkmak için. 

10. sayfaya bakın.

Uyku Modu/Oyunun 

Duraklatılması

Ünite beş dakika boyunca 

kullanılmazsa uyku moduna 

girer. Açmak için herhangi bir 

butona basın. Duraklatılan 

oyuna kaldığınız yerden devam 

edebilirsiniz.

Yeni Oyun/Yeniden Ayarlama

Üniteyi kapatmak için  

butonunu 5 saniye boyunca 

basılı tutun. Yeni bir oyuna 

başlamak için herhangi bir 

butona basın.

Ses

Sesi kontrol etmek için  ve  

butonlarını birlikte basılı tutun. 

 ve  butonlarını kullanıp 

aşağı yukarı ilerleyerek dört ses 

ayarından birini seçebilirsiniz. 

Onaylamak için  butonuna 

basın.

1. 2. 3.
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