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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN
KURULMASI GEREKİR

YAŞ

4+

ALKALİN PİLLERLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

1–4
OYUNCU

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.

PİLLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN
Bir yıldız tornavida (kutuya
dahil değildir) kullanın.

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.

UYARI:

0-3

BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

Ab

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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İÇİNDEKİLER
Pasta şeklinde elektronik oyun ünitesi • 5 plastik mum

OYUNUN AMACI
Mumları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üﬂeyip söndürün! En çok mumu üﬂeyip
söndüren oyunu kazanır!
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İLK DEFA OYNARKEN
1. Oyun ünitesine pilleri yerleştirin. (Bunun için arka sayfadaki pil bilgisi bölümüne
bakın.)
2. Mumları torbasından çıkarın ve torbayı çöpe atın.

www.hasbro.com.tr
www.hasbrokutuoyunlari.com
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OYUNA HAZIRLIK!

İPUÇLARI!

1. Oyun ünitesini oyun alanının ortasına, düz bir
zeminin üzerine yerleştirin.
2. Resimde gösterildiği gibi mumları herhangi bir
sırada pastanın üzerindeki beş deliğe takın.
3. Oyunu açmak için
butonuna basın. Tek kişilik
oyun modunu göstermek için bir mum yanar.

• Sıra sana geldiğinde üﬂeyip söndürmek için mumlara iyice yaklaş.
• Gerekirse pastayı çevirerek, söndürmen gereken muma daha da yakınlaş.

SEVİYE ATLAMA!
Oyun her seviye atladığında, mumlar saat yönünde hızlı bir şekilde yanar.
Tekrar “İyi ki Doğdun” şarkısı çalar ve pastanın ortasında hâlâ oyunda olan oyuncuların
renkleri yanıp sönmeye başlar. Sonra rastgele bir oyuncunun renginde durur.
Seviye atlandıkça müzik daha da hızlanır ve mumları üﬂeyip söndürmek için daha az
zaman kalır.
Oyunda iki oyuncu kalır ve ikisi de tüm mumları söndürmeyi başaramazsa dahi oyun
seviye atlar.
Oyunun bir kazananı olana kadar iki oyuncu da oynamaya devam eder.

ÇOK KİŞİLİ OYUN İÇİN:
4. Oyuna daha fazla oyuncu eklemek için
OYUN
ÇOK KİŞİLİ
butonuna her bastığınızda
butonuna basın.
BUTONU
OYUN BUTONU
oyuna yeni bir oyuncunun katıldığını göstermek
için bir mum daha yanar.
5. Doğum günü en yakın olan oyuncu pastanın ortasında yanıp sönen renklerden
birini ilk olarak seçer. Oyun boyunca bu renkle oynar. Sonra solundaki oyuncu farklı
bir renk seçer. Her oyuncu bu şekilde bir renk seçtikten sonra oyuna başlanır.
butonuna üç saniye boyunca
NOT: Oyun ünitesini istediğiniz zaman kapatmak için
bastırın.

KAZANMAK İÇİN!
Oyunu kazanmak için en çok mumu üﬂeyip söndür ve oyunda kalmayı başaran tek
oyuncu ol! Kazanan oyuncunun zaferini kutlamak için oyun ünitesinden özel bir melodi
duyulur ve bu melodinin ritmiyle o oyuncunun rengi ve mumlar yanıp söner.

OYUN ZAMANI!
Oyuna başlamak için tekrar
butonuna bas. Bütün mumlar yanar ve sonra “İyi
ki Doğdun” şarkısı çalarken yanıp sönmeye başlar. Bu arada pastanın ortasında her
oyuncunun rengi yanıp söner ve sonra rastgele bir oyuncunun renginde durur. Pastada
senin rengin yanar ve bir ses efekti duyulursa, oyun sırası sende demektir!

TEK BAŞINA OYNARKEN!
Tüm pastayla sen mi baş edeceksin? İyi şanslar! Seviye atlamaya devam ederek tüm
mumları üﬂeyip söndürmeye çalış. Eğer yanarsan oyun sona erer. Eğer tüm seviyeleri
tamamlarsan tebrikler! Oyun ünitesini yenmeyi başardın!

SIRA SANA GELİNCE:

1. Hızlı ol! Mumları üﬂeyerek ışıkları döndürüp söndür.
2. Mumlardan birinin ışığı titreşip yeniden yanarsa hemen onu da üﬂeyip söndür.
3. 5 mumun tümü sönene ya da müzik durana kadar üﬂemeye devam et!
DİKKATLİ OL! Süren azalınca pastanın ortasındaki ışık yanıp sönmeye
başlar! Süren bitene kadar tüm mumları söndüremezsen oyundan
çıkarsın!
4. Sıran sona erer. Sonra tüm mumlar tekrar yanar; ya pastanın ortasında başka bir
oyuncunun rengi çıkar ve aynı seviyede oyun devam eder ya da oyun seviye atlar
(SEVİYE ATLAMA bölümünü okuyun).
NOT: Oyun dışı kalırsan artık pastanın ortasında senin rengin yanmaz.
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