İÇİNDEKİLER
55 Resimli Kart
1 Oyuncak Bomba : Altındaki düğmeye basarak saatli bomba çalıştırılır. Özel saati olan bu
bombanın patlama suresi 10 le 60 saniye arasında değişir. (Çalıştırıldığında hiç kimse ne
zaman patlayacağını bilemez.)
Oyuna başlamak için ilk önce bombanın altındaki vidayı açarak pil bölümüne 2 adet AAA 1,5 V
pil takınız. (Detay bilgi için sonraki sayfada yer alan "Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi"
bölümüne bakınız.)
Not: Oyun kutusunda pil yoktur.

OYUNUN AMACI
En kısa sürede, karttaki görselle ile ilgili bir kelime söyleyerek bombayı patlamadan önce bir
sonraki oyuncuya vermek.

NASIL OYNANIR ?
Kartlar karıştırılır ve 10 adet kart masanın üzerine ters şekilde konulur. (Küçük çocuklarla
oynamadan önce, oyundaki herkesin görsellere aşina olabilmesi için, tüm kartları gözden
geçirilmesi iyi olacaktır.) En küçük oyuncuya oyuna başlatması için bomba verilir ve bu
oyuncu bombanın altındaki düğmeye basarak bombayı açık konuma getirir. Daha sonra
destenin en üstündeki kartı alır ve açarak masanın üzerine koyar. Elinde bombayı bulunduran
oyuncu karta bakarak karttaki görsel ile ilgili bir kelime söyler.
Örneğin: Eğer karttaki konu "buzdolabında" ise oyuncular süt, peynir, su, domates gibi
kelimeler söyleyebilir. Eğer söylenen kelime doğruysa ve bomba çalışıyorsa oyuncu bombayı
solundakine verir.
Bu oyuncu da söz konusu görsel ile ilgili daha önce hiç söylenmemiş bir kelime söylemek
zorundadır. Eğer söylenen kelime doğruysa bombayı bir sonraki oyuncuya verir. Bomba kimin
elinde patlarsa bu oyuncu açık kartı alır.
Oyun elinde bomba patlayan oyuncuyla yeniden başlar. Oyuncu destenin en üstündeki kartı
açar ve bombayı tekrar çalıştırır.

Oyuncunun bulduğu kelime, iki durumda diğer oyuncular tarafından itiraz edilerek kabul
edilmeyebilir ;
1) Karttaki görsel ile ilişkisi olmayan bir kelime söylerse veya
2) Ayrı kart için daha önce söylenmiş bir kelimeyi söylerse.
Bu durumda bulduğu kelime kabul edilmeyen oyuncu bombayı vermeden önce yeni bir
kelime söylemelidir.
Oyuncular kelimeyi söyler söylemez bombayı bir sonraki oyuncuya çabucak vermelidir. Eğer
bomba iki oyuncunun arasında verilip alındığı sırada patlarsa, en son söylenen kelimenin
doğru olduğu durumda, bomba alan kişinin elinde patlamış olur.

OYUN SONU
Oyunun başlangıcında ki 10 adet kart da oynandığında oyun biter. Oyunun sonunda hiç kartı
olmayan veya en az karta sahip olan kişi oyunu kazanır. Eşitlik durumunda kazananı
belirlemek için eşit puan alan oyuncular arasında ikinci bir tur yapılır.
İyi Eğlenceler :)

PİL TAKILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
1
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2 x AAA
Boş Pil Yuvaları

Pillerin Yuvaya Yerleşimi

ÖNEMLİ PİL KULLANMA TALİMATI
Sadece önerilen pilleri kullanınız.
Pillerin doğru olarak yerleştirilmesine dikkat ediniz. Pillerin “+” ve “-” uçlarının doğru olarak
yerleştirildiğinden emin olunuz.
2 adet AAA 1.5V pil kullanınız. Oyuncak uzun süre kullanılmayacak ise pilleri oyuncaktan
çıkarınız. Eski piller ile yeni pilleri veya standart piller ile alkalin pilleri birlikte kullanmayınız.
Bitmiş veya çok zayıﬂamış pilleri üründen çıkarınız.
Pil bölmesi veya pil uçlarında, temas noktalarında kısa devre yaptırmayınız.
Pillerin eşdeğer (aynı tipte) olmasına dikkat ediniz. Pillerin çıkarılması, değiştirilmesi veya
mevcut ise doldurulabilen pillerin şarj edilmesi işlemi bir yetişkin tarafından veya bir
yetişkinin gözetiminde yapılmalıdır. Ürünün herhangi bir parçasını şebeke akımına takmaya
çalışmayınız. Pilleri açmaya çalışmayınız. Piller, şarj cihazı ve adaptör oyuncak değildir ve
oyuncağın temizlenmesi durumunda oyuncaktan çıkartılmalı veya oyuncak ile bağlantısı
kesilmelidir.
Temizleme işlemi kuru bir bez ile bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Ufak pillerin çocuklar
tarafından yutulması tehlikesi vardır. Yutulması durumunda tehlikeli olabilir ve medikal
tavsiye için doktora gidilmesi gerekir. Biten pilleri güvenli bir şekilde mümkün ise pil atık
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Bu uyanlar referans olarak saklayınız.

www.molitoys.com

