ZAMANLAYICIYLA İLGİLİ İPUÇLARI

c Hızlı Emlak Ticareti Oyunu c

ALKALİN PİLLE ÇALIŞIR.

PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR.

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

c Hızlı Emlak Ticareti Oyunu c
BRAND

Zamanlayıcının ön yüzü düğme
şeklindedir. Oyunu başlatmak veya
duraklatmak için bu düğmeye basın!

BRAND

x3 1.5V AAA LR03

Bu dört kırmızı ışık, içinde bulunduğunuz
turu belirtir. Her turun başında bir ışık
yanar. Dört ışığın tümü yandığında, son
turdasınız demektir!

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI

Lütfen bu bilgiyi saklayın. Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT:

Not: Oyunu 3 dakikadan uzun süre
duraklatırsanız zamanlayıcı kapanır
ve ilerleme durumunuz silinir.

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.

Oyununuzu sıfırlamak için bu düğmeyi
3 saniye basılı tutun.
Bu sembol, satın alma
aşamasında olduğunuz
anlamına gelir.

Bu sembol, ticaret
aşamasında olduğunuz
anlamına gelir.
Zamanlayıcı her aşamanın
son 10 saniyesinde geri
sayım yapar. Zamanınızı
akıllıca kullanın!

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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ANNE BABALAR İÇİN:

www.monopoly.com

İÇİNDEKİLER
Zamanlayıcı
Oyun Alanı
4 Plastik Piyon
4 Zar
28 Tapu Senedi Kartı
16 Şans Kartı
12 Kamu Fonu Kartı
Para Destesi
(150 adet B1000’lik banknot)

YAŞ

8+

2-4
OYUNCU

Oyun Kılavuzu
Oyunun Amacı
Süre dolana kadar emlak satın alın ve
emlak ticareti yapın. Oyunun sonunda en
çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!
E7033

UYARI:

0-3

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

OYUNA HAZIRLIK!
1 Bu oyunda bir Bankacı yok! Her oyuncu

MONOPOLY SPEED’DE
NELER FARKLI?
OYUN 10 DAKİKADAN
KISA SÜREDE BİTER!

5X

5

®

BRAND
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Bu oyun dört tur oynanır. Her turda, bir satın
alma aşaması ve ardından bir de ticaret
aşaması vardır. Zamanlayıcı her aşamanın
başlangıcını bildirir, bitişe 10 saniye
kaldığında geri sayım yapar ve ardından
aşamanın sonunun geldiğini haber verir.
Aşamalar arasında duraklama yapılmaz.
Dördüncü ticaret aşamasının sonunda tüm
oyuncular paralarını sayar ve kimin en çok
paraya sahip olduğunu öğrenir!

Toplam =

Kamu Fonu kartlarını karıştırın ve her oyuncuya
3 tane dağıtın. Destenin kalanını kutuya geri
koyun. Oyunun sonunda bonus kazanmak üzere
hangi mülkleri almanız gerektiğini öğrenmek
için kartlarınıza bakın.

OYUN ZAMANI!

b5,000 alır

1.

Zarınızı atın.

2.

Piyonunuzu attığınız zar kadar saat
yönünde ilerletin. Hangi haneye
geldiniz? Yanda açıklandığı şekilde
bu hanenin kurallarına uyun.

3.

3

4

Şans kartlarını karıştırın ve
her oyuncuya 4 tane dağıtın.
Kendi kartlarınıza bakmayın!
Bu kartları kapalı olarak
önünüzde deste halinde
tutun. Destenin kalanını
kutuya geri koyun.
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Her oyuncu bir piyon ve bununla
eşleşen zarı alır. İki BAŞLANGIÇ
hanesinden birini seçin ve
piyonunuzu buraya koyun. Ardından
zarınızı atmaya hazır olun!

7

Oyunu ilk kez oynuyorsanız başlamadan
önce geri kalan diğer kuralları da okuyun; ilk
kez oynamıyorsanız en küçük oyuncu oyunu
başlatmak için zamanlayıcının düğmesine
basabilir! Zamanlayıcı 3 saniyelik geri sayımın
ardından bir uyarı sesi verir. Bu ses, ilk satın
alma aşamasının başladığı anlamına gelir!

Bir BAŞLANGIÇ hanesinden geçer ya da
bu hanenin üzerinde durursanız b1000
alın. Ardından zar atmaya ve ilerlemeye
devam edin!

Buraya gelirseniz Kodes hanesine gidin. Ardından
zar atmaya ve ilerlemeye devam edin!

Korna sesi çaldığında aşama
biter! Hazır olun, ticaret zilini
duyar duymaz ticaret aşamasına
başlayacaksınız!

• Kart, kullanmaya hazır olana kadar
elinizde tutabileceğinizi söylüyorsa bu kartı
herhangi bir ticaret aşamasında istediğiniz
zaman kullanabilir ve o zamana kadar
gizli tutabilirsiniz. Kartı kullandıktan sonra,
kullanılmış kartların üzerine koyun.
2.

Tüm oyuncular herhangi bir mülkü,
açtıkları ve kullanmayacakları Şans
kartlarını veya Kamu Fonu kartlarını
istediği şekilde satabilir, satın alabilir
veya takas edebilir. Size tam mülk
setleri veya Kamu Fonu bonusları
kazandıracak işlemler yapmaya
çalışın.

3.

Korna sesi çaldığında aşama
biter! Hazır olun, uyarı zilini duyar
duymaz satın alma aşamasına
başlayacaksınız!

Kodes

1. Tur

2. Tur

3. Tur

4. Tur

30 saniye

20 saniye

20 saniye

10 saniye

Buraya gelirseniz zar atmaya ve
ilerlemeye devam edin. Kodes’in
kapıları açıldı!

Hiç param kalmazsa ne olacak?

Bir mülkün üzerine geldiğinizde paranız yoksa zar
atmaya ve ilerlemeye devam edin. BAŞLANGIÇ
hanesinden geçtiğinizde b1000 alın!

En üstteki Şans kartınızı açıp
içinizden okuyun.
• Kart, hemen yapılması gereken bir hamleyi
gerektiriyorsa kartın söylediği hamleyi
açıklayıp yerine getirmeniz ve ardından bu
kartı kullanılmış kartların üzerine koymanız
gerekir.

BAŞLANGIÇ

Kodes’e Gir

OYUN DEVAM ETTİKÇE SATIN ALMA
AŞAMASI KISALIR!

Her Tapu Senedi kartını oyun alanında
eşleştiği hanenin önüne koyun.

1.

Dördüncü ticaret aşamasının sonunda, korna sesini ve oyunun
sona erdiği anlamına gelen alkış sesini duyacaksınız. Tüm
oyuncular ticaret işlemlerini durdurur ve paralarını sayar!
Paranızı saymak için:
1. Kalan tüm b1000’lik banknotlarınızı sayın.
2.

Tapu Senetlerinizin her birinin üzerinde
gösterilen tutarı toplayın. Bir sete sahipseniz
iki kat ücret almayı unutmayın.

3.

Varsa Kamu Fonu bonuslarınızı ekleyin.

Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz:
®

®
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BRAND

Zamanlayıcıyı buraya koyun.
Oyunu başlatmak için
zamanlayıcıya bir kez basın.
Oyunu duraklatmak istediğiniz
durumlar dışında bir
daha zamanlayıcıya
basmanız gerekmez.

Aşağıdaki işlemler tüm oyuncular tarafından
aynı anda yapılır ve zamanlayıcı bir korna sesi
çıkararak aşamanın sonunu bildirene kadar bu
işlemleri yapmaya devam eder.

BRAND

2

OYUNUN SONU

Ticaret Aşaması

Sahipli bir mülkün üzerine gelirseniz tekrar zar
atın! Kira ödemenize gerek yoktur!

Aşağıdaki işlemler tüm oyuncular tarafından
aynı anda yapılır ve zamanlayıcı bir korna sesi
çıkararak aşamanın sonunu bildirene kadar bu
işlemleri yapmaya devam eder.

İKİ BAŞLANGIÇ HANESİ VARDIR

Kodes’e Gir hanesinde durduğunuzda
Kodes hanesine ilerleyin ve sonra zar
atmaya devam edin. Kodes’in kapıları açıldı!
Çıkmak için ödeme yapmanız veya özel bir
zar atmanız gerekmez.

Sahipli Mülkler

Satın Alma Aşaması

Ticaret aşamalarında, ticaret işlemlerinde
size yardımcı olması için Şans kartlarını
kullanma fırsatınız olacak. Kamu
Fonu kartları, oyunun sonunda bonus
kazanmanızı sağlar.

HER DEFASINDA KODES’TEN
ÜCRETSİZ ÇIKIN!

Oyuna ilk kim başlar?

MONOPOLY Speed’de sıra yoktur!
Hemen ilk satın alma aşamasına
başlayabilirsiniz.

Paranın geri kalanını burada
tutun. Burası Bankadır!

ŞANS VE KAMU FONU KARTLARI İLE
SÜPER HIZLI TİCARET!

Ücretsiz Otopark, BAŞLANGIÇ hanesine
dönüştü! Oyunun başlangıcında hangi
BAŞLANGIÇ hanesinden başlayacağınızı
seçin. Bir BAŞLANGIÇ hanesinden her
geçişinizde, B1000 alın.

Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde emlak satın
alın ve emlak ticareti yapın! Oyunun sonunda en
çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!

Sahipsiz bir mülkün üzerine gelir ve bu mülkü satın
almak isterseniz Bankaya b1000 ödeyin ve Tapu
Senedi kartını alın! Ardından zar atmaya ve ilerlemeye
devam edin! Üzerinde durduğunuz tüm sahipsiz mülkleri
satın alma zorunluluğunuz yoktur.

Nasıl kazanılır?

HERKES AYNI ANDA ZAR ATAR VE
SATIN ALMA İŞLEMİ YAPAR!

Sıra beklemeniz gerekmez! Her oyuncu bir
piyon ve bununla eşleşen bir zar alır. Satın
alma aşamalarında tüm oyuncular aynı
anda zar atar ve satın alma işlemi yapar.

Sahipsiz Mülkler

b2000
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b10000

b 4000

OYUN DEVAM ETTİKÇE TİCARET
AŞAMASI UZAR!
1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

4. Aşama

40 saniye

50 saniye

70 saniye

70 saniye

b1000

Toplam b17,000

