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İÇİNDEKİLER
• Kronometreli, ses ve 
ışık efektli oyun ünitesi 
• 3 aksiyon zarı

OYUNUN AMACI
Size nabzınızı ölçen bir alet takılıyken arkadaşlarınız kontrolünüzü kaybetmeniz için 
ellerinden geleni yapar.

KURULUM
Bandın ucunu deliğe geçirin. 

OYUNA HIZLICA BAŞLAMAK İÇİN

1. Sensörlü yüzü düz olarak alnınıza 
dayanacak şekilde Kontrol-Ölçer’i takın. 
Alnınıza temas eden yerde saç olmamasına 
dikkat edin. 

2. Butona basın ve ayar yapmasını bekleyin. 
Mümkün olduğunca hareket etmeden 
oturun!

3. Diğer oyuncular üç aksiyon zarını atar ve 
herkes yapmak istediği bir aksiyonu seçer. 

4. Kontrol-Ölçer ayarlandıktan sonra 
30 saniyelik süre başlar.

5. Diğer oyuncuların seçtikleri aksiyonlara 
başlamaları ve size kontrolünüzü 
kaybettirmek için ne gerekiyorsa yapmaları 
gerekir.

 Alarm zili çalarsa bu turu kaybettiniz demektir. 
Puan alamazsınız.

 Zafer sesi duyulursa bu turu kazandınız demektir. 
Bir puan alırsınız.
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NOT: Sadece eğlence 
amacıyla kullanılmak içindir. Bu 
ürün nabız ölçmek için tıbbi bir 
araç olarak kullanılamaz.

ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI
Lütfen bu bilgiyi saklayın. 

Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir. 

 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.

  Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri 

dönüşüm kutularına atılmalıdır. 

Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.
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ALKALİN PİLLERLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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AKSİYON ZARLARINI TANIYALIM
Oyunda üç aksiyon zarı vardır. Zarlar atıldıktan sonra 
diğer oyuncuların her biri bir aksiyon zarını alır ve 
üzerinde yazanı yapar. Eğer oyuncu sayısı üçten fazlaysa 
oyuncular aynı aksiyonları yapabilir. 

Aksiyonları istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Örneğin 
“çılgınca davranmak” size göre ne anlama geliyorsa 
onu yapabilirsiniz. Zarda “hayvan ol” gelirse hayvanlar 
alemindeki herhangi bir hayvanı canlandırabilirsiniz. 
“Egzersiz yap” gelirse yere çömelip kalkabilir ya da hızlı 
bir şekilde odanın içinde yürüyebilirsiniz. Yaratıcılık size kalmış! 

OYUNA HAZIRLIK!
Puanları yazmak için bir kalem kağıt (kutuya dahil değildir) alın.

HAYDİ OYNAYALIM!
Kendisinin en sakin kişi olduğunu düşünen oyuncu ilk 
olarak oyuna başlar.

1. Sıra size gelince, Kontrol-Ölçer’i kafanıza takın 
ve ayarlama yapabilmesi için düğmeye basın. 
(KONTROL-ÖLÇER’İ TANIYALIM bölümünü okuyun.)

2. Ayar yaparken mümkün olduğunca hareket 
etmeden oturun.

3. Bu sırada üç aksiyon zarı atılır. (ZARLARI TANIYALIM 
bölümünü okuyun.) Diğer oyuncular sizi kontrolünüzü 
kaybetmeye zorlamak için hazırlıklarını yapar. 

4. Ünite ayarlandıktan sonra Kontrol-Ölçer’in alt 
kısmında yeşil ışık yanıp sönmeye başlar ve başlama sesi duyulur. Hemen 30 saniyelik 
süre başlar. Bu süre içinde diğer oyuncular aynı anda aksiyonlarını yapmaya başlar. 

 Gözlerinizi açık tutun. 

5. Kontrolünüzü kaybetmeyin.

 Süre bitene kadar bir heykel gibi durabilirseniz zafer sesi duyulur. Bu turu kazandınız 
demektir.

 Eğer ışıklar en tepedeki kırmızı renge doğru yükselirse alarm zili çalar. Bu turu 
kaybettiniz demektir.

6. Kontrol-Ölçer’i solunuzdaki oyuncuya verin. Yukarıdaki tüm adımları tekrarlayın. 

NOT:
• Zarda gelen aksiyonlardan birini yapmak istemiyorsanız ya da zarda gelen aksiyon sizin 

için bir anlam ifade etmiyorsa tekrar zar atabilirsiniz. 

• Aksiyonu yaparken Kontrol-Ölçer’i takan oyuncuya dokunamazsınız.

PUANLAMA
Kontrol-Ölçer’i takan oyuncu kontrolünü kaybetmezse bir puan alır. 
Puanları oyunun başında hazırladığınız kağıda yazın.

KAZANDINIZ MI?
3 tur oynayın, sonra puanlarınızı sayın.

3 puan mı aldınız? – En sakin oyuncu sizsiniz.
İki puan mı aldınız? – Sakin sayılırsınız.
Bir puan mı aldınız? – Her an parlayabilirsiniz.
Sıfır puan mı aldınız? – Hayli ateşli bir yapınız var.

SORUN GİDERME
Kontrol-Ölçer nabzınızı bulamazsa:

• Sensörün düz bir şekilde alnınıza dayanıp dayanmadığını 
kontrol edin.

• Sensörle alnınız arasında saç olup olmadığına dikkat 
edin.

• Sensör bandının yerini değiştirin. (Sağdaki görsele bakın.) 

Eğer ünite hatalı bir şekilde çalışırsa oyunu sıfırlamak için 
butonu basılı tutun. Bu adım sorunu çözmezse pilleri değiştirin.

2. Çenenizin altına rahatça oturacak şekilde bandı 
ayarlayın ve şekilde gösterildiği gibi yerine sabitleyin. 

3. Kırmızı butona basın.

4. Kontrol-Ölçer’de tarama ses efektleri duyulur ve 
üzerinde ışıklar yanıp sönmeye başlar. Bu nabzınızı 
aradığını gösterir. Doğru bir ölçümleme yapabilmesi 
için mümkün olduğunca sakin olmaya çalışın.

5. Ünite nabzınızı bulduğunda bir başlama sesi duyulur.

6. Sesi duyduğunuzda Kontrol-Ölçer’in alt kısmında 
yeşil ışık yanıp söner ve 30 saniyelik süre başlar.

NOT: Eğer ünitenin nabzınızı araması 10 saniyeden 
fazla sürerse, nabzınızı bulamamış demektir. Ünitenin 
hafi fçe yerini değiştirin ve butona tekrar basın. 
Kronometre ancak nabzınız bulunduktan sonra başlar.

NOT: Sadece eğlence amacıyla kullanılmak 
içindir. Bu ürün nabız ölçmek için tıbbi bir araç olarak 
kullanılamaz.

1. Oyun ünitesini takma sırası size gelince, nabız ölçen 
kısmı alnınızın tam ortasına gelecek şekilde Kontrol-
Ölçer’i kafanıza yerleştirin. 

KONTROL-ÖLÇER’İ TANIYALIM


