
Περιεχόμενα:
• Βάση παιχνιδιού με οθόνη LCD
 και κουμπιά ελέγχου
• Διάφανο Matrix (πλέγμα
 παιχνιδιού) με δείκτη γραμμής 
• 50 Tetriminos (σχήματα Tetris®)
 σε 2 χρώματα - 25 μπλε και
 25 πορτοκαλί
• Φυλλάδιο οδηγιών

Καλώς ήρθατε στο 
TETRIS® DUAL,

το επιτραπέζιο παιχνίδι 
στρατηγικής για δύο 

άτομα, βασισμένο στο 
κλασικό Tetris®, ένα 

από τα δημοφιλέστερα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια 

όλων των εποχών.

Start/Stop
Σκορ +

Σκορ -
Αλλαγή σειράς

Τοποθέτησε το πλέγμα 
παιχνιδιού στη σχισμή 
που θα βρεις στην πάνω 
πλευρά της βάσης.

Στήσιμο παιχνιδιού:

Τοποθέτησε τις 
μπαταρίες όπως 
υποδεικνύεται 
παρακάτω στο 
φυλλάδιο.

Σκοπός του παιχνιδιού
Οι παίκτες παίζουν με τη σειρά και ρίχνουν τα γεωμετρικά σχήματα Tetriminos που τους υποδεικνύονται 
στην LCD οθόνη, μέσα στο πλέγμα παιχνιδιού. Το σκορ μετράει τοποθετώντας τα το ένα δίπλα στο άλλο 
ίδιου χρώματος, αλλά οι πόντοι είναι περισσότεροι αν συμπληρώσεις μία ολόκληρη γραμμή στο Matrix.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΤΑΧΥΤΗΤΑ - μόνο 60 δευτερόλεπτα για να συμπληρώσει καθένας τη σειρά του. Χάνεις 
πόντους, εάν ο χρόνος σου τελειώσει.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ - με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, κέρδισε μπόνους πόντους, 
εάν ολοκληρώσεις το παιχνίδι με το μεγαλύτερο εναπομείναντα χρόνο.

Ξεκινώντας:
Οι παίκτες αποφασίζουν ποιος θα έχει τα πορτοκαλί και ποιος τα μπλε Tetriminos. Καθένας μαζεύει όλα 
τα σχήματα του χρώματος που επέλεξε και τα τοποθετεί στις υποδοχές που βρίσκονται στην πλευρά του 
στη βασική μονάδα. Υπάρχουν 25 Tetriminos για κάθε παίκτη (5 από κάθε σχήμα). Κάθε σχήμα αξίζει 
διαφορετικούς πόντους και κάθε πάτημα των κουμπιών «+» ή «-» προσθέτει/αφαιρεί την «αξία» του 
σχήματος σε/από το σκορ ενός παίκτη.

 

Κουμπιά ελέγχου
Το παιχνίδι ελέγχεται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κουμπιά:
• Σύμβολο «-»: Για να αφαιρέσεις πόντους από το σκορ ενός 

παίκτη.
• Κουμπί «Αλλαγή σειράς»: Για να δώσεις τη σειρά στον 

αντίπαλο παίκτη.
• Κουμπί «Start/Stop»: Για να ξεκινήσεις και να σταματήσεις 

το παιχνίδι.
• Σύμβολο «+»: Για να προσθέσεις πόντους στο σκορ ενός 

παίκτη.

Ι – Tetrimino 
αξία 100 πόντοι

L – Tetrimino 
αξία 150 πόντοι

S – Tetrimino 
αξία 175 πόντοι

Ο – Tetrimino 
αξία 75 πόντοι

Τ – Tetrimino 
αξία 125 πόντοι

Διάλεξε εσύ
ένα Tetrimino
αξία 50 πόντοι

Επιλογή παιχνιδιού
Πίεσε το κουμπί «Start/Stop» μία φορά. Επίλεξε το παιχνίδι που 
επιθυμείς να παίξεις όπως αναφέρεται παρακάτω:
• Κάθε φορά που η μονάδα ανοίγει, αυτόματα προεπιλέγεται το
παιχνίδι 1: ΤΑΧΥΤΗΤΑ, το οποίο υποδεικνύεται με το “P1” στην LCD 
οθόνη. Για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, πίεσε το κουμπί «Start/Stop» 
ακόμη μία φορά και το παιχνίδι θα ξεκινήσει.

‘Η
• Για να επιλέξεις το παιχνίδι 2: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, κράτησε 
πατημένο το κουμπί «+»  ή «-» και πίεσε και άφησε το κουμπί «Start/
Stop». Το “P2” θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη. Για να παίξεις αυτό το 
παιχνίδι, πίεσε το κουμπί «Start/Stop» ακόμη μία φορά και το παιχνίδι 
θα ξεκινήσει.
Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί «Start/Stop» πατηθεί για 
3 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι θα απενεργοποιηθεί.

Δείκτης παίκτη

Δείκτης
παίκτη

Επιλογή 
Tetrimino

Επιλογή 
Tetrimino

Χρόνος που 
απομένει

Χρόνος που 
απομένει

Όταν ο ΜΠΛΕ παίκτης παίζει Όταν ο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ παίκτης παίζει

Σκορ

Σκορ

LCD Οθόνη 
Η οθόνη LCD περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Δείκτης παίκτη - αυτή η μπάρα αναβοσβήσει για να υποδείξει ποιος παίκτης παίζει.

• Επιλογή Tetrimino – δείχνει στον παίκτη ποιο σχήμα Tetrimino πρέπει να παίξει.

• Σκορ/ Χρόνος που απομένει – στην οθόνη φαίνεται το σκορ του παίκτη και ο χρόνος που του απομένει.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες:
To TETRIS® DUAL λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται). Συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες για βέλτιστη 
απόδοση.
Κάποιος ενήλικας θα πρέπει να τοποθετήσει τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν:
• Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στη βάση της μονάδας, χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο. 
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες, τηρώντας τη σωστή πολικότητα, με βάση τα σύμβολα + και - που έχουν πάνω τους.
• Κλείστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών, χρησιμοποιώντας και πάλι το κατσαβίδι που χρησιμοποιήσατε αρχικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΠPOΣOXH! 
• Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα. 
• Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται τηρώντας τη σωστή πολικότητα, με βάση τα σύμβολα + και - που έχουν πάνω τους.

• Οι αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. 
• Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. 
• Μην αγγίζετε, με οποιονδήποτε τρόπο, τις επαφές μέσα στην υποδοχή μπαταριών, για να αποφευχθεί η πιθανότητα βραχυκυκλώματος. 
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι όταν πρόκειται να επαναφορτιστούν.
 Η επαναφόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα. 
• Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. 
• Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 
• Οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης. Για το λόγο αυτό, φυλάξτε τις μακριά από τα παιδιά. 
• Βγάλτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
• Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τις μπαταρίες. 
• Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδ. 2012/19/ΕΕ), 
καθώς και στις χώρες που εφαρμόζουν συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων, τα μέρη του προϊόντος που επισημαίνονται με αυτό 
το σύμβολο (ή που επισημαίνονται έτσι στις οδηγίες του παιχνιδιού) πρέπει υποχρεωτικά να διατεθούν επιλεκτικά, στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους. Απαγορεύεται η διάθεση τέτοιων εξαρτημάτων ως μεικτά αστικά απόβλητα.
ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η.Η.Ε.: 
Τα μέρη που επισημαίνονται (πάνω στο ίδιο το προϊόν ή στις οδηγίες του) με το σύμβολο πρέπει, υποχρεωτικά, να συλλέγονται ξεχωριστά 
και να παραδίδονται στις ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής ή, όπου επιτρέπεται, να επιστρέφονται στο κατάστημα αγοράς κατά την αγορά 

κάποιου παρόμοιου προϊόντος, ή δωρεάν, αν οι εξωτερικές διαστάσεις του εξαρτήματος είναι μικρότερες από 25 εκ. Οι χρήστες του προϊόντος διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθής διάθεσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έφθασε το τέλος του κύκλου ζωής του. Ως εκ τούτου, 
είναι σημαντικό ο κάθε χρήστης να έχει επίγνωση του ρόλου του και να διαθέτει πάντοτε τα ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ορθή διαχείριση, και ευνοώντας την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή/και την ανάκτηση αυτών.
ΠPOΣOXH! Τα μέρη που επισημαίνονται με το σύμβολο περιέχουν ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό, 
απαγορεύεται η διάθεσή τους ως μη διαφοροποιημένα αστικά απόβλητα ή μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Η μη ορθή διάθεση των αποβλήτων μπορεί 
να προκαλέσει περιβαλλοντικές βλάβες και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Απαγορεύεται η χρήση των μερών αυτών με ανάρμοστο τρόπο. Συγκεκριμένα, 
απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών και η χρήση αυτών όταν έχουν υποστεί κάποια βλάβη. Παρόμοιες ενέργειες 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα μέρη του παιχνιδιού που επισημαίνονται (πάνω στο ίδιο το παιχνίδι ή στις 
οδηγίες) με το σύμβολο. Τα άλλα μέρη του παιχνιδιού (ηλεκτρονικές κάρτες, αξεσουάρ, κ.λπ.) και η συσκευασία δεν υπόκεινται στις παραπάνω συστάσεις 
και μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να παραδίδονται στα κέντρα συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στον πωλητή, κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχονται μικρά εξαρτήματα/κομμάτια. 
Κίνδυνος πνιγμού. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά στοιχεία και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας, πριν δώσετε 
το παιχνίδι στο παιδί. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες του περιεχομένου μπορεί να διαφέρουν από αυτά που 
φαίνονται στις εικόνες. Διατηρήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: Ταχύτητα
Ξεκινώντας το παιχνίδι:
1. Επίλεξε το Παιχνίδι 1 ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως.
2. Για τον παίκτη του οποίου είναι η σειρά να παίξει (υποδεικνύεται από τον Δείκτη Παίκτη στην 

LCD οθόνη), η οθόνη θα εμφανίσει αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.
3. Η οθόνη δείχνει επίσης το Tetrimino που πρέπει να χρησιμοποιηθεί - στην παρακάτω εικόνα, 

το “L” Tetrimino πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
4. Ο παίκτης πρέπει τώρα να πάρει το Tetrimino στο σχήμα που του υποδεικνύει η οθόνη και να 

το ρίξει στο διάφανο Matrix (πλέγμα παιχνιδιού).
5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν φανεί η επιλογή «Διάλεξε εσύ ένα Tetrimino» στην οθόνη(           ), ο παίκτης 

μπορεί να παίξει με οποιοδήποτε σχήμα Tetrimino θέλει.

6. Στο παιχνίδι 1: Ταχύτητα, κάθε παίκτης έχει 60 δευτερολέπτα για να ολοκληρώσει τη σειρά του, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε επόμενου Tetrimino που επιτρέπεται να παίξει (δες το «σκορ» 
αργότερα). Εάν ένας παίκτης δεν προλάβει να ολοκληρώσει τη σειρά του σε 60 δευτερόλεπτα, 
ένα κουδούνισμα θα ακουστεί και η μονάδα αυτόματα θα μειώσει τη διπλή αξία του «Tetrimino 
που παίζεται» από το συνολικό σκορ. Επίσης, αυτόματα θα περάσει η σειρά στον αντίπαλο 
παίκτη για να παίξει.

7. Αφού ρίξεις το Tetrimino στο Matrix:
 α. Αν αυτή η κίνηση μετράει πόντους, ο παίκτης πιέζει το κουμπί «+» όσες φορές είναι 

απαραίτητο - δες την ενότητα «Σκορ» αργότερα στο φυλλάδιο.
Ή

 β. Αν αυτή η κίνηση οδηγήσει σε απώλεια πόντων , ο παίκτης πρέπει να πιέσει το κουμπί «-» 
όσες φορές είναι απαραίτητο - δες την ενότητα «Σκορ» αργότερα στο φυλλάδιο.
Ή

 γ. Aν μια κίνηση έχει οδηγήσει σε μηδέν πόντους, η σειρά του παίκτη έχει τελειώσει και πρέπει 
τώρα να πατήσει το κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να δώσει τη σειρά στον αντίπαλο παίκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται, αν ένας παίκτης έχει χρησιμοποιήσει όλα τα Tetriminos ενός 
συγκεκριμένου σχήματος και η οθόνη δείχνει αυτό το σχήμα, η σειρά του τελειώνει και πρέπει να πιέσει το 

κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να παίξει ο αντίπαλος παίκτης.

ΣΚΟΡ: Αρνητική Βαθμολογία 
Υπάρχουν 3 τρόποι για να χάσεις πόντους:

1. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
πέσει μέσα στο Matrix και θα αφήσει κενό ή κενά από 
κάτω του που δε θα μπορούν να καλυφτούν από άλλα 
Tetriminos, τότε ο παίκτης αυτός πρέπει να πιέσει μία 
φορά  το κουμπί «-» για ΚΑΘΕ κενό που έχει αφήσει. Η 
σειρά του παίκτη τελειώνει εδώ.

2. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
πέσει μέσα στο Matrix και θα αφήσει κενό ή κενά από 
κάτω του που δε θα μπορούν να καλυφτούν από άλλα 
Tetriminos, αλλά παράλληλα ακουμπάει Tetriminos 
ίδιου χρώματος, τότε ο παίκτης αυτός πρέπει να πιέσει 
μία φορά  το κουμπί «-» για ΚΑΘΕ κενό που έχει αφήσει 
(όπως αναφέρθηκε στο 1), αλλά ΔΕΝ προστίθενται 
πόντοι για την επαφή με Tetrimino ίδιου χρώματος. Η 
σειρά πάει στον αντίπαλο παίκτη.

3. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
πέσει μέσα στο Matrix και θα αφήσει κενό ή κενά από 
κάτω του που δε θα μπορούν να καλυφτούν από άλλα 
Tetriminos, ΑΛΛΑ έχει σχηματίσει μία ολοκληρωμένη 
γραμμή στο Matrix, πρέπει να πιέσει μία φορά το κουμπί 
«-» για ΚΑΘΕ κενό που έχει αφήσει (όπως αναφέρθηκε 
στο 1), αλλά ΔΕΝ προστίθενται πόντοι, ούτε κερδίζει την 
ευκαιρία να ξαναπαίξει επειδή συμπλήρωσε μία γραμμή. 
Η σειρά πάει στον αντίπαλο παίκτη.

ΣΚΟΡ: Θετική Βαθμολογία 
Υπάρχουν 3 τρόποι για να κερδίσεις πόντους:

1. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
πέσει μέσα στο Matrix ακουμπώντας ένα ή περισσότερα 
Tetriminos του ίδιου χρώματος, τότε μετράει ένα 
πάτημα του κουμπιού σκορ «+». Η σειρά του παίκτη 
τελειώνει και πιέζει το κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να 
παίξει ο αντίπαλος παίκτης.

2. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
συμπληρώσει μία ολόκληρη γραμμή (ή γραμμές), 
πιέζει 3 φορές το κουμπί σκορ «+», για ΚΑΘΕ γραμμή 
που συμπλήρωσε. Μία γραμμή μπορεί να περιέχει 
οποιονδήποτε συνδυασμό από τα 2 χρώματα Tetriminos. 
Μία γραμμή δε χρειάζεται να έχει δημιουργηθεί μόνο 
από ένα χρώμα Tetriminos. Αυτός ο παίκτης ξαναπαίζει, 
αφού επιβραβεύεται με μία επιπλέον σειρά.

3. Αν κάποιος παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο θα 
ακουμπήσει ένα ή περισσότερα Tetriminos του ίδιου 
χρώματος και συμπληρώσει επίσης μία (ή περισσότερες) 
ολόκληρες γραμμές, τότε πρέπει να πιέσει το κουμπί 
«+» μία φορά, επειδή ακούμπησε Tetriminos ίδιου 
χρώματος και 3 φορές για ΚΑΘΕ γραμμή που 
συμπληρώθηκε. Αυτός ο παίκτης ξαναπαίζει, αφού 
επιβραβεύεται με μία επιπλέον σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως προαναφέρθηκε, αν ένας παίκτης συμπληρώσει 
μία ή περισσότερες γραμμές, του δίνεται η ευκαιρία να ξαναπαίξει. 
Πρέπει να παίξει ένα νέο Tetrimino το οποίο υποδεικνύεται 
στην οθόνη LCD. Αυτό το νέο Tetrimino πρέπει να το παίξει και 
να μετρήσει το σκορ του, εντός των 60 δευτερολέπτων που είχε 
εξαρχής στη διάθεσή του.

Κάθε φορά που μία γραμμή συμπληρώνεται, πρέπει να μετακινείς 
το δείκτη γραμμής στην κορυφή της γραμμής, για να σε βοηθάει να 
θυμάσαι τη θέση της τελευταίας συμπληρωμένης σειράς.

Σημείωση: αν κάποιος παίκτης είναι άτυχος και έχει μία σειρά προσπαθειών με αφαίρεση πόντων, υπάρχει η 
πιθανότητα το σκορ του να είναι αρνητικό. Αυτό υποδεικνύεται με το σύμβολο «-» μπροστά από το σκορ.

Για πιο προχωρημένο επίπεδο μπορείς να κατεβάσεις ειδικές οδηγίες από τη σελίδα 
www.asgames.gr/tetrisdual

Όταν η σειρά ενός παίκτη τελειώνει:
• Μόλις η σειρά ενός παίκτη τελειώσει, πιέζει το κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να δώσει σειρά στον αντίπαλο παίκτη. Ο 

Δείκτης Παίκτη αλλάζει και δείχνει ότι ο άλλος παίκτης έχει σειρά τώρα και η οθόνη αρχίζει να μετράει
 60 δευτερόλεπτα. Η οθόνη επίσης δείχνει το Tetrimino που πρέπει να ρίξει ο παίκτης στο Matrix.
• Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, με τη σειρά να περνά από παίκτη σε παίκτη.
Τελειώνοντας το παιχνίδι:
• Μόλις ο παίκτης χρησιμοποιήσει όλα τα Tetriminos ή το Matrix γεμίσει και δε 

χωράνε άλλα Tetriminos, το παιχνίδι τελειώνει. Σημείωση: Τα Tetriminos δεν 
μπορούν να προεξέχουν από την κορυφή του πλέγματος. Σε αυτό το σημείο,

 πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Start/Stop» για να λήξει το παιχνίδι.
• Ο Δείκτης του Παίκτη με το υψηλότερο σκορ θα αρχίσει να αναβοσβήνει την 

ένδειξη του σκορ για να υποδείξει ποιος είναι ο νικητής.
• Αν υπάρξει ισοπαλία, ο δείκτης και το σκορ και των δύο παικτών θα αναβοσβήνει.
Νέο παιχνίδι:

Μπορείτε να ξαναπαίξετε το Παιχνίδι 1 ή να επιλέξετε το Παιχνίδι 2 για να 
συνεχίσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιλογής παιχνιδιού όπως περιγράφηκαν
προηγουμένως στο φυλλάδιο.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: Αντίστροφη μέτρηση
Ξεκινώντας το παιχνίδι:
1. Επίλεξε το Παιχνίδι 2 ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως στο φυλλάδιο.
2. Παιχνίδι 2: Η Αντίστροφη μέτρηση παίζεται ακριβώς όπως το Παιχνίδι 1, αλλά αντί για 60 δευτερόλεπτα χρόνο σε κάθε 

σειρά ενός παίκτη, σε αυτό το παιχνίδι κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 1200 δευτερόλεπτα συνολικά.
3. Κάθε φορά που ένας παίκτης παίζει, το χρονόμετρο συνεχίζει να μετρά αντίστροφα και σταματά μόνο όταν ολοκληρώσει 

την κίνησή του κι έχει πατήσει το κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να δώσει τη σειρά του στον αντίπαλο παίκτη.
4. Μόλις ένας παίκτης έχει και πάλι σειρά να παίξει, ο χρόνος συνεχίζει να μετρά από εκεί που σταμάτησε, δείχνοντάς του 

στην οθόνη πόσος χρόνος του απομένει.
Τελειώνοντας το παιχνίδι:
• Μόλις ο παίκτης χρησιμοποιήσει όλα τα Tetriminos ή το Matrix γεμίσει και δε χωράνε άλλα Tetriminos, το παιχνίδι 

τελειώνει. Σημείωση: Τα Tetriminos δεν μπορούν να προεξέχουν από την κορυφή του πίνακα. Σε αυτό το σημείο, πρέπει 
να πατήσετε το κουμπί «Start/Stop» για να λήξει το παιχνίδι.

• Η μονάδα θα συγκρίνει τους χρόνους που απέμειναν για κάθε παίκτη και αυτόματα θα προσθέσει 500 πόντους στο σκορ 
του παίκτη με το μεγαλύτερο εναπομείναντα χρόνο.

• Το σκορ και των δύο παικτών θα εμφανιστεί. Το υψηλότερο σκορ θα αναβοσβήσει μαζί με το Δείκτη του Παίκτη που το 
κατάφερε.

Νέο παιχνίδι:
Μπορείτε να ξαναπαίξετε το Παιχνίδι 2 ή να επιλέξετε το Παιχνίδι 1 για να συνεχίσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της 
επιλογής παιχνιδιού όπως περιγράφηκαν προηγουμένως στο φυλλάδιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
• Αποφασίστε ποιος παίκτης θα είναι ο πορτοκαλί και ποιος ο μπλε.
• Μοιραστείτε τα αντίστοιχα Tetriminos, ανάλογα με το χρώμα που επέλεξε κάθε παίκτης.
• Πιέστε το κουμπί «Start/Stop».
• Πιέστε ξανά το κουμπί «Start/Stop», αν θέλετε να επιλέξετε το Παιχνίδι 1: Ταχύτητα.
• Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί «+»  ή «-», πιέστε και αφήστε το κουμπί «Start/Stop» για να επιλέξετε το Παιχνίδι 2: 

Αντίστροφη μέτρηση. 
• Ο παίκτης του οποίου είναι η σειρά να παίξει θα υποδειχθεί με την μπάρα που υπάρχει στην πλευρά της οθόνης του.
• Η οθόνη θα δείξει ένα σχήμα Tetrimino. Ο παίκτης θα πρέπει να ρίξει αυτό το σχήμα μέσα στον πίνακα παιχνιδιού. 

Σημειώστε ότι μπορεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ο παίκτης να μην έχει κάποιο σχήμα που μπορεί να του ζητηθεί.
 Σε αυτή την περίπτωση η σειρά του παίκτη τελειώνει.
• Μόλις ο παίκτης παίξει το Tetrimino, αν αυτή η κίνηση δεν οδηγήσει σε αλλαγή των πόντων του, τότε η σειρά του 

τελειώνει.

ΣΚΟΡ & ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
• Ένας παίκτης πατάει μία φορά το κουμπί «+», αν το Tetrimino που έριξε τοποθετηθεί έτσι ώστε οριζόντια ή κάθετα 

ακουμπάει ένα άλλο (ή άλλα) Tetriminos του ίδιου χρώματος. Η σειρά του τότε τελειώνει.
• Αν ένας παίκτης ρίξει ένα Tetrimino το οποίο συμπληρώνει μία ή περισσότερες γραμμές στον πίνακα παιχνιδιού (η 

γραμμή μπορεί να περιέχει συνδυασμούς οποιωνδήποτε χρωμάτων), πατάει 3 φορές το κουμπί «+» για κάθε γραμμή 
που συμπλήρωσε. Δίνεται στον παίκτη η δυνατότητα να παίξει άλλη μία φορά το νέο Tetrimino που φαίνεται στην οθόνη.

• Ένας παίκτης χάνει πόντους αν ρίξει ένα Tetrimino το οποίο αφήνει κενά από κάτω του, που δεν μπορούν να καλυφτούν 
από άλλο Tetrimino. Πρέπει να πατήσει το κουμπί «-» για κάθε κενό που έχει αφήσει. Η σειρά πάει στον αντίπαλο 
παίκτη.

• Μόλις η σειρά κάποιου παίκτη τελειώσει, πρέπει να πατήσει το κουμπί «Αλλαγή σειράς» για να δώσει τη σειρά στον 
αντίπαλο.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι ένας παίκτης να έχει ρίξει όλα τα Tetriminos Ή να μην υπάρχει χώρος 

για άλλα Tetriminos στο πλέγμα παιχνιδιού.
• Πιέστε το κουμπί «Start/Stop» για να τελειώσει το παιχνίδι και να αναδειχθεί ο νικητής!

TETRIS® & ©1985-2019 Tetris Holding. Τα λογότυπα Tetris και Tetriminos είναι κατοχυρωμένα σήματα της Tetris Holding. To εμπορικό σχέδιο 
Tetris ανήκει στην Tetris Holding. Δικαιούχος είναι η The Tetris Company.

Το παιχνίδι Tetris σχεδιάστηκε από τον Alexey Pajitnov. Το λογότυπο του Tetris σχεδιάστηκε από τον Roger Dean. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. ©2017 & 2019 John Adams Leisure Ltd.

TETRIS® & ©1985-2019 Tetris Holding. Tetris logos and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade desk is owned by Tetris 
Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. ©2017 

& 2019 John Adams Leisure Ltd. 10
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Σκορ ήττας


