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Amacınız, her takım 6’şar tur oynadıktan sonra en çok puanı kazanan takım olmak… 
Puan kazanmak için TABU kelimelerini kullanmadan ve kurallara uyarak takım 
arkadaşlarınıza soru kelimesini doğru bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Anlatıcı TABU 
kelimelerinden birini kullanırsa ya da kurallardan birini çiğnerse karşı takım oyun 
ünitesinin tepesindeki TABU butonuna basarak onu “BİİP”ler!

OYUNA HAZIRLIK!
•  İki takıma ayrılın ve karşılıklı oturun.
• Oyuna başlayacak takımı seçin. Bu takım oyun ünitesinde Takım 1 olarak görünecek.

HAYDİ OYNAYALIM!
Oyun boyunca her takım sırayla turunu oynar. Her takım 6’şar tur oynadıktan sonra oyun 
sona erer.
Bir takım soruyu tahmin etmeye çalışırken diğer takım da anlatıcının TABU kelimelerinden 
birini kullanıp kullanmadığını ya da kurallara uyup uymadığını kontrol eder. 

SIRA SİZİN TAKIMA GELİNCE

 1  Aranızdan kelimeyi anlatacak birini seçin ve oyun ünitesini ona verin.

  2  Diğer takım da aralarından anlatıcıyı kontrol edecek kişiyi seçer. Bu kişi anlatıcının 
yanında oturur ve oyun ünitesine bakar. Anlatıcı TABU kelimelerinden birini kullanırsa 
ya da kurallardan birini çiğnerse TABU butonuna basarak onu “BİİP”ler!

  3   60 saniyelik sürenizi başlatmak için BAŞLA/PUAN butonuna basın. Ekranda en üstte 
görünen kelime “Soru Kelimesi”dir. Altında da 4 TABU kelimesi yer alır. Bu 4 TABU 
kelimesini kullanmadan en üstteki soru kelimesini anlatmaya çalışın.

YENİ BİR OYUNA BAŞLAMAK İÇİN
BAŞLA/PUAN butonuna basarak oyunu başlatabilirsiniz.

Soru Kelimesi

TABU Kelimeleri

“BİİP”LEMEK
Diğer takım, anlatıcının TABU kelimelerinden birini kullandığını ya da kurallardan birine 
uymadığını fark ederse, anlatıcıyı kontrol eden kişi TABU butonuna basarak  
onu “BİİP”ler!

TABU butonuna basıldığı takdirde karşı takım bir puan kazanır. 

Süre sona erene kadar kelimeleri anlatmaya devam edin. Bir sonraki soru kelimesi otomatik 
olarak ekranda görünür. 

BİR KELİMEYİ PAS GEÇMEK
Eğer kelimeyi bilmiyorsanız ya da anlatamıyorsanız Pas butonuna basabilirsiniz. 
Pas butonuna basıldığı takdirde rakip takım bir puan kazanır.

4   Süre sona erince oyun ünitesinde her iki takımın da güncel puanları görünür. Her turun 
puanları otomatik olarak oyun ünitesine işlenir.

Takımınız doğru tahmin ettiği her kelime için bir puan kazanır. TABU YA DA Pas butonuna 
basılan her kelime içinse karşı takım bir puan kazanır.

BUTONA YANLIŞLIKLA BASILIRSA
Eğer TABU ya da BAŞLA/PUAN butonuna yanlışlıkla basılırsa o turun sona ermesini 
bekleyin. Sonra Geri butonuna basın. Oyun ünitesinin ekranında turun en başında çıkan 
soru kelimesi ve TABU kelimeleri görünür. Yanlışı düzeltmek için her soru kelimesini yeniden 
puanlamanız gerekir. Oyun ünitesi önce soru kelimesini sonra da o soru kelimesi için her 
takımın aldığı puanı gösterir. 

Yeniden puanlama yaparken:
Kelime doğru tahmin edildiyse takımınızın puan alması için BAŞLA/PUAN butonuna basın.

TABU kelimelerinden biri kullanıldıysa ya da kurallardan biri çiğnendiyse, karşı takımın puan 
alması için TABU butonuna basın.

Tur sırasında pas geçilen her kelime için Pas butonuna basın. Bu durumda karşı takım her 
kelime için bir puan kazanır. 

Tur boyunca oynanan kelimeler bittikten sonra o turda alınan puanlar gösterilir. Daha sonra 
da her takımın kazandığı toplam puan ekranda görünür.

5  Sonra sıra diğer takıma geçer. Oyun ünitesini karşı takımdan bir oyuncuya verin. Karşı 
takımdan kelimeyi anlatacak kişi BAŞLA/PUAN butonuna basarak yeni turu başlatır.

KAZANAN
Her takım 6’şar tur oynadıktan sonra BAŞLA/PUAN butonuna basıldığında oyun 
ünitesinin ekranında hangi takımın kazandığı ve alınan puanlar görünür. En yüksek 
puanı alan takım oyunu kazanır!
Puanların eşitliği durumunda tekrar oynayın. En yüksek puanı alan oyunu kazanır!

PUAN
TAKIM 1 

8
TAKIM 2 

6

YAPIN
•  Takımınızın kelimeyi tahmin edebilmesi için sözlü olarak tüm ipuçlarını 

vermeye çalışın.

Yeni bir oyuna başlamak için BAŞLA/PUAN butonuna basın.  
Her iki takımın da puanı sıfırlanır.

YAŞ

2
TAKIM

İÇİNDEKİLER: Oyun ünitesi

OYUNUN AMACI

YAPMAYIN
 •  EKRANDAKİ KELİMELERİN HERHANGİ 

BİR BÖLÜMÜNÜ KESİNLİKLE İPUCU 
OLARAK KULLANMAYIN (Örneğin soru 
kelimesi “HANIMELİ ise “hanım” veya 
“el” diyemezsiniz.)

•  Kelimeyi HAREKETLERİNİZLE ya da 
SES EFEKTLERİYLE anlatmayın.

•  Soru kelimesinin ses veya kafiye 
bakımından BENZEDİĞİ kelimeleri 
ipucu olarak kullanmayın.

• KISALTMALAR kullanmayın.
• Kelimenin İLK HARFİNİ söylemeyin.
•  BİRLEŞİK KELİMELERİ, örneğin 

“Oyunbozan” kelimesini “oyun” 

ve “bozmak” şeklinde bölerek 
anlatmayın.

•  Tabu kelimelerini takım üyeleriniz 
söylese bile bu kelimeleri 
kullanmayın.

•  Türkçe dışında herhangi bir YABANCI 
DİL kullanarak kelimeyi anlatmayın. 
Buna şarkı ya da film adları dahildir. 
Örneğin “Buz Devri"ni anlatırken “Ice 
Age” diyemezsiniz.

•  Soru kelimesini anlatmak için 
onunla bağlantılı MARKA İSİMLERİ 
kullanmayın. Örneğin “Motosiklet”i 
anlatmak için “Harley Davidson” 
diyemezsiniz.

BİR KELİMEYİ PUANLARKEN
Takımınızın bildiği her kelime için  BAŞLA/PUAN butonuna basın.



  +     1.5 V AAA/LR03      I

 I       1.5 V AAA/LR03   +

 I       1.5 V AAA/LR03   +
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Lütfen bu bilgiyi saklayın. Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.  

Pilleri yerleştirmek için bir yıldız tornavida (kutuya dahil değildir) kullanın.

PİLLERİ TAKMAK İÇİN:
Oyun ünitesinin arkasında yer 
alan pil bölmesinin üzerindeki 
vidayı gevşetin ve kapağı çıkarın. 
3 adet "AAA" tip pili (alkalin pil 
kullanmanızı öneriyoruz), “+” 
ve "-" kutupları pil bölmesindeki 
işaretli yerlere uyacak şekilde 
yerleştirin. Kapağı takın, vidayı 
sıkıştırın. “RESET/SIFIRLA” 
butonuna bastırın.

x3
1,5V AAA veya LR03 
ALKALİN
PİLLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

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.

DİKKAT:

BİLMENİZ GEREKENLER
Oyun ünitesi beş dakika kullanılmazsa uyku moduna girer. Oyun ünitesini 
açmak için BAŞLA/PUAN butonuna basın. Böylece ekrandaki kelime görünür. 
Oyun ünitesini istediğiniz zaman kapatabilmek için BAŞLA/PUAN butonunu 
basılı tutun. Böylece puanlar sıfırlanır.

SORUN GİDERME
Oyun ünitesi hatalı çalışıyorsa oyun ünitesini sıfırlamak için RESET/SIFIRLA 
butonuna bastırın. Eğer sorun devam ediyorsa pilleri değiştirin.

OYUN ÜNİTESİNİ…
• dikkatli bir şekilde tutun.
• tozlu ve kirli yerlerde bırakmayın. 
• nemli, aşırı soğuk ya da sıcak yerlerde saklamayın.
• parçalara ayırmayın.

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM 
TALİMATI

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.  

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.


