Bize katılın:
anneakiloyun

Tik Tak Bomm Ekstra
Kullanim Kılavuzu
Oyuncu: 2-12

Yaş: 5-99

IÇINDEKILER:
55 adet 4 farklı dilde ilgili konu başlıklarının bulunduğu resimli kart

55 adet harflerin bulunduğu ekstra kart

1 adet oyuncak bomba (Altındaki kırmızı düğmeye basarak saatli bomba çalıştırılır. Özel saati olan
bu bombanın patlama süresi 10 ile 60 saniye arasında değişir.)

Oyuna başlamak için ilk önce bombanın altındaki vidayı açarak pil bölümüne 2 adet AAA 1,5 V
pil takınız. (Detay bilgi için ilerleyen sayfalarda yer alan “Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi”
bölümüne bakınız.)
(Not: Oyun kutusunda pil yoktur.)

KLASIK VERSIYON (Resimli Kartlar ile Oynanır)
Oyunun Kuralları:
Oyuncak bomba: Bombanın içinde süresi değişken olan bir elektronik saat bulunmaktadır.
Çalıştırıldığında hiç kimse ne zaman patlayacağını bilemez.
Resimli Kartlar: Türkçe, Ingilizce, Fransızca ve Almanca olarak konu başlıklarının yazıldığı ve ilgili
resmin bulunduğu kartlar. Küçük çocuklarla oynamadan önce, oyundaki herkesin resimlere aşina
olabilmesi için, tüm kartları gözden geçirmek iyi bir fikirdir.
Oyunun Amacı:
Hızlı bir şekilde, karttaki konu ile ilgili bir kelime söyleyerek bombayı patlamadan önce bir sonraki
oyuncuya vermek.
Oyun:
Kartlar karıştırılır ve 10 adet kart masanın üzerine ters şekilde konulur. En küçük oyuncuya oyuna
başlaması için bomba verilir ve bu oyuncu bombanın altındaki kırmızı düğmeye basarak bombayı
çalıştırır. Aynı zamanda destenin en üstündeki kartı alır ve açarak masanın üzerine koyar. Elinde
bombayı bulunduran oyuncu karta bakarak karttaki konu ile ilgili bir kelime söyler.

Örneğin; Eğer karttaki konu “kumsalda” ise oyuncular kumdan kale, deniz kabuğu, kova ve kürek
gibi kelimeler söyleyebilir. Eğer söylenen kelime doğruysa ve bomba çalışıyorsa oyuncu bombayı
solundakine verir. Bu oyuncu söz konusu konu 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 konu ile ilişkisi olmayan bir kelime söylerse veya
2) Aynı 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 geçirmelidir. Eğer
bomba iki oyuncunun arasında verilip alındığı sırada patlarsa, en son söylenen kelimenin doğru
olduğu durumda, bomba alan kişinin elinde patlamış olur.
Oyunun Sonu:
Oyunun başlangıcındaki 10 adet kart da oynandığında oyun biter. Oyunun sonunda hiç kartı
olmayan ya da en az karta sahip olan oyunu kazanır. Eşitlik durumunda kazanını belirlemek için
eşit puan alan oyuncular arasında ikinci bir tur yapılır.

EKSTRA VERSIYON

(Kelime Oyunu, Harf Kartları ile Oynanır)

Oyunun Kuralları:
Oyuncak bomba: Bombanın içinde süresi değişken olan bir elektronik saat bulunmaktadır.
Çalıştırıldığında hiç kimse ne zaman patlayacağını bilemez.
Harf Kartları: Her Harf Kartı üzerinde oyuncuların kelime söylemesi için bir, iki veya üç harf
bulunmaktadır.Çocukların kelime dağarcıklarının gelişmesi amacıyla ilkokul döneminde
kullanabilecekleri gibi, büyükler için de çok keyifli bir kelime oyunu için tasarlanmıştır. Kart
üzerinde belirtilen çoklu harfler (2 ve 3 harf içeren kartlar) Türkçe’de en sık kullanılan ve en fazla
kelime içeren harf gruplarından seçilmiştir.
Oyunun Amacı:
Harf kartı üzerindeki harf veya harfler ile ilgili (oynadığınız oyunun türüne göre o harf/harflerle
başlayan, biten veya içeren) hızlı bir şekilde kelime söyleyerek bombayı patlamadan önce bir
sonraki oyuncuya vermek.
Oyun:
Oyuna başlamadan hangi versiyonun oynanacağına karar verilir. Oyun 2 farklı şekilde oynanabilir.
Kolay Versiyon: Bu versiyonda, her kartta bulunan harf/harflerle başlayan kelimeler söylenilerek
oyun oynanır.
Kartlar karıştırılır ve 10 adet Harf Kartı masanın üzerine ters şekilde konulur. En küçük oyuncuya
oyuna başlaması için bomba verilir ve bu oyuncu bombanın altındaki kırmızı düğmeye basarak
bombayı çalıştırır. Destenin en üstündeki kartı alır ve açarak masanın üzerine koyar. Elinde
bombayı bulunduran oyuncu karta bakarak harfle ilgili bir kelime söyler. Örneğin; eğer kartta A
harfi varsa oyuncular At, Araba, Amaç, Acı, Ayrı gibi kelimeleri söyleyebilir.
Eğer söylenen kelime doğruysa ve bomba çalışıyorsa oyuncu bombayı solundakine verir. Bu
oyuncu söz konusu harf/harfler 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 desteden yeni bir kart çeker ve
bombayı tekrar çalıştırır.
Oyuncunun bulduğu kelime, iki durumda diğer oyuncular tarafından itiraz edilerek kabul
edilmeyebilir;
1) Karttaki harf ile ilişkisi olmayan bir kelime söylerse,
2) Harf kelimenin uygun yerinde değilse, (Kartta belirtilen yönergeden farklı ise)
3) Aynı 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 geçirmelidir. Eğer
bomba iki oyuncunun arasında verilip alındığı sırada patlarsa, en son söylenen kelimenin doğru
olduğu durumda, bomba alan kişinin elinde patlamış olur.
Renkli Versiyon: Bu versiyonda, oyuna başlamadan önce Kırmızı, Mavi, Yeşil renklerden biri
seçilir. Bu renkler kart üzerindeki şeritlerin rengini ifade eder. Seritler üzerinde bulunan bu
renkler, kullanılacak harfin/harflerin kelimenin başında, ortasında veya sonunda mı kullanılacağını
ifade eder.
Örneğin; Kırmızı renk kullanılacaksa, A harfinde kırmızı renk “Başında” yazdığı için A harfi ile
başlayan kelimeleri söyleyerek oyun oynanır. Kırmızı renk B harfinde “Sonunda” yazdığı için B
harfi ile biten kelimeler söylenilerek oyun oynanır.
Oyunun Sonu:
Oyunun başlangıcındaki 10 adet kart da oynandığında oyun biter. Oyunun sonunda hiç kartı
olmayan ya da en az karta sahip olan oyunu kazanır. Eşitlik durumunda kazanını belirlemek için
eşit puan alan oyuncular arasında ikinci bir tur yapılır.

Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa
lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Başka bir sorunuz var mı? Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.
Türkçe’ye çeviren: N. Nur Sevenler
UYARI! Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi
nedeniyle 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalaj malzemelerinin tamamını
çıkardıktan sonra çocuğa veriniz. Adres ve bilgileri referans için saklayınız.
Üretici Firma: Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Söhne, Hütteldorfer Straße 229-231,
A-1140 Vienna, Austria, piatnik.com
Türkiye Dağıtıcısı: anne Iç ve Dış Tic. Nedime Nur SevenlerPalmiye AVM Mithatpaşa Cad.
No:34 D:101 35330 Balçova, Izmir. www.anne.com.tr
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Black Cyan Magenta Yellow

Pillerin Takılması veya Değiştirilmesi:

2 x AAA
Boş pil yuvaları

Pillerin yuvalara doğru yerleşimi

UYARI

ÖNEMLI: PIL KULLANMA TALIMATI
Pilleri yerine takarken ve kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
• Yönergeleri daima dikkatle okuyunuz ve izleyiniz. Sadece önerilen pilleri kullanınız.
• Pillerin doğru olarak yerleştirilmesine dikkat ediniz. Pillerin pil bölgesindeki veya ambalajın
üstündeki şemanın gösterdiği şekilde ‘+’ ve ‘-‘ uçlarının doğru olarak yerleştirildiğinden emin
olunuz.
• 2 adet AAA 1,5V pil kullanınız. (Not: Oyun kutusu içeriğinden pil çıkmaz.)
• Oyuncak uzun süre kullanılmayacak ise pilleri oyuncaktan çıkartınız.
• Eski piller ile yeni pilleri veya standart (karbon-çinko) piller ile alkalin pilleri birlikte
kullanmayınız.
• Bitmiş veya çok zayıflamış pilleri üründen çıkarınız.
• Pil bölmesi veya pil uçlarında, temas noktalarında kısa devre yaptırmayınız. SARJ
EDILEMEYEN(DOLDURULAMAYAN) PILLERI SARJ ETMEYE (DOLDURMAYA)
ÇALISMAYINIZ.
• Pillerin eşdeğer (aynı tipte) olmasına dikkat ediniz.
• Pillerin çıkartılması, değiştirilmesi veya mevcut ise doldurulabilen pillerin şarj edilmesi işlemi bir
yetişkin tarafından veya bir yetişkinin gözetiminde yapılmalıdır.
• Pilleri şebeke akımına veya güç kaynaklarına sokarak güç vermeye ve ürünün herhangi bir
parçasını şebeke akımına takmaya çalışmayınız.
• Pilleri açmaya çalışmayınız.
• Piller, şarj cihazları ve adaptör oyuncak değildir ve oyuncağın temizlenmesi durumunda
oyuncaktan çıkartılmalı veya oyuncak ile bağlantısı sökülmelidir. (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 kutularına veya diğer çöplere karışmayacak
şekilde poşetleyerek atın. Pilleri ateşe atmayınız.
• Bu uyarıları referans olarak saklayınız.
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