
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάβασε τους κανονισμούς προσεκτικά για τη βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού. Η βοήθεια ενός ενήλικα μπορεί να χρειαστεί.

Προσοχή, μια βόμβα θα εκραγεί! Μέσα στο σκοτάδι, γίνεσαι ένας σούπερ μυστικός πράκτορας. Χρησιμοποίησε έξυπνα το φακό σου για να φωτίσεις το πεδίο σου 
και να αποκαλύψεις τα «καλώδια». Αλλά να είσαι προσεκτικός! Εάν ακουμπήσεις ένα κορδόνι-λέιζερ το ρολόι επιταχύνει! Ανάκτησε σε χρονολογική σειρά όλες τις 
κάρτες «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» στη διαδρομή σου και απενεργοποίησε τη βόμβα όσο πιο γρήγορα γίνεται! Κινήσου γρήγορα μέσα στο φανταστικό πεδίο δράσης χωρίς να 
ακουμπήσεις τα κορδόνια και εξουδετέρωσε τη βόμβα!

- Σκοπός παιχνιδιού…..σελ.1
- Περιεχόμενα…..σελ.1
- Υπόδειγμα στησίματος παιχνιδιού…..σελ.2
- Στήσιμο παιχνιδιού…..σελ.3

- Δύο τρόποι παιχνιδιού:
  Απλός τρόπος ή αντίστροφη μέτρηση…..σελ.5
- Επανεκκίνηση παιχνιδιού…..σελ.6

Σφιγκτήρας Βόμβα – Αισθητήρας

10 κάρτες «Αντικείμενο»

Απλός σφιγκτήρας (x4) 

Σφιγκτήρας με Καρούλι 

1

UV φακός μυστικού πράκτορα 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
1 Ή΄ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ -7+

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΉΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Πεδίο 1 

Πεδίο 2 
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Προσοχή! Στερέωσε τους σφιγκτήρες επάνω σε σταθερά αντικείμενα που δε μετακινούνται εύκολα. Προσπάθησε να αποφύγεις το στήσιμο σε πλήρες άνοιγμα. Εάν το 
αντικείμενο πάνω στο οποίο θες να στερεώσεις το σφιγκτήρα είναι πολύ μεγάλο και δεν αρκεί το άνοιγμα του σφιγκτήρα για να το «πιάσει», μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα. 
Τα κορδόνια δεν πρέπει ποτέ να αγγίζουν το ένα το άλλο.
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Πριν ξεκινήσεις την περιπέτεια, πρέπει να στήσεις το δικό σου πεδίο. Μπορείς να ανακαλύπτεις καινούργιες αποστολές κάθε φορά και να γίνεις 
πραγματικός μυστικός πράκτορας!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΤΉΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1

Στερέωσε το σφιγκτήρα με τον αισθητήρα (ανιχνευτή) και 
τοποθέτησε τη βόμβα σε σταθερό αντικείμενο (τραπέζι κ.λπ.).2

3 Στερέωσε τους 4 απλούς σφιγκτήρες σε διάφορα σημεία του χώρου ο οποίος θα αποτελέσει το δικό σου πεδίο δράσης. Λάβε υπόψη ότι το κορδόνι 
θα πρέπει να συνδεθεί με κάθε σφιγκτήρα. Πρόσεξε: η βόμβα και ο πρώτος σφιγκτήρας πρέπει είναι στερεωμένα στο ίδιο επίπεδο.

Πάρε το σφιγκτήρα με το καρούλι και βάλε την μπάλα στη στρογγυλή 
εγκοπή του ανιχνευτή. Μόλις σταθεροποιηθεί μπορείς να ξετυλίξεις 
το κορδόνι.
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Ξετύλιξε το κορδόνι τραβώντας το έξω από το καρούλι. Το 
καρούλι είναι εξοπλισμένο με ένα φρένο που κλειδώνει μέσα 
το κορδόνι. Για να ξεκλειδώσεις το καρούλι και να ξετυλίξεις 
το κορδόνι, πίεσε το κουμπί που βρίσκεται στη βάση από το 
καρούλι.

5

Τοποθέτησε τον αισθητήρα στο σφιγκτήρα στην πλευρά που είναι το καπάκι από καουτσούκ.
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Πέρνα το κορδόνι από το σημείο σύνδεσης στον καθένα από τους 4 απλούς σφιγκτήρες. 6

8 Έλεγξε το πλακίδιο: το μαύρο πλακίδιο πρέπει να τοποθετηθεί 
στη «θέση ανίχνευσης». Πρέπει να προσαρμόσεις τη θέση 
του με τη βοήθεια των μαύρων πλαστικών άκρων στην κάθε 
πλευρά του πλακιδίου.

7

Το κορδόνι δεν πρέπει να είναι τυλιγμένο αρκετές 
φορές γύρω από το ίδιο σημείο σύνδεσης.

Έλεγξε τον αισθητήρα: το μαύρο πλακίδιο πρέπει να έχει τοποθετηθεί στη «θέση ανίχνευσης». Το κορδόνι και το πλακίδιο δεν πρέπει να ακουμπάνε 
τα πλαϊνά του αισθητήρα. Το κορδόνι πρέπει να αιωρείται ελαφρώς.
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Στερέωσε το σφιγκτήρα με το καρούλι για να ολοκληρώσεις το 
πεδίο δράσης.
Προσοχή! τέντωσε το κορδόνι χρησιμοποιώντας τη μανιβέλα στο 
επάνω μέρος του σφιγκτήρα με το καρούλι.
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Ιδέα! Με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, μπορείς να εγκαταστήσεις στο δωμάτιό σου όλα τα κορδόνια-λέιζερ για να σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις 
τυχόν εισβολείς. Εάν κάποιος μπει στο δωμάτιό σου, η βόμβα χτυπάει! 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γύρνα το διακόπτη στο πίσω μέρος της βόμβας στη θέση SINGLE. Πριν πιέσεις το κουμπί START στο μπροστινό μέρος της βόμβας έλεγξε ότι το 
μαύρο πλακίδιο βρίσκεται στη θέση ανίχνευσης και ότι έχει σταθεροποιηθεί. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμο να αναγνωρίσει 
οποιαδήποτε κίνηση.
• Πάτα το κουμπί START στην μπροστινή πλευρά της βόμβας.
• Πάρε θέση στην αρχή του πεδίου δράσης. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να προετοιμαστείς.

Με τον απλό τρόπο, μπορείς να υποδυθείς το μυστικό πράκτορα χωρίς χρονόμετρο. Δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου.

Και στο σκοτάδι και στο φως, θα γίνεις ένας σούπερ πράκτορας μυστικός!!

ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΜΕΤΡΉΣΉ

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ
Σαν ένας αληθινός πράκτορας, μέσα στο σκοτάδι φώτισε το πεδίο σου και αποκάλυψε τα κορδόνια-
λέιζερ! Πρέπει να βρεις τρόπο να περάσεις το πεδίο χωρίς να ακουμπήσεις τα κορδόνια, για να 
απενεργοποιήσεις τη βόμβα πριν εκραγεί. Κάθε φορά που ακουμπάς ένα κορδόνι, ένα ΜΠΙΠ θα σου 
υποδείξει το λάθος... Πρόσεξε, εάν ακουμπήσεις υπερβολικά δυνατά το κορδόνι, μπορεί να τιμωρηθείς! 
Η βόμβα μπορεί να σημάνει μέχρι 3 ή και 4 φορές! Χρησιμοποιώντας τον UV φακό σου, σε όλη τη 
διάρκεια της διαδρομής σου, πρέπει να μαζέψεις όλες τις κάρτες «αντικείμενο» που είναι τοποθετημένες 
στο έδαφος.
Προσοχή: πρέπει να μαζέψεις όλες τις κάρτες σε χρονολογική σειρά (πρώτα την κάρτα «αντικείμενο» 1, 
μετά την κάρτα «αντικείμενο» 2…). Εάν δεν έχεις μαζέψει όλες τις διασκορπισμένες κάρτες στο πεδίο, 
τότε δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την αποστολή σου! 
ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο παίκτης κερδίζει όταν καταφέρει να εξουδετερώσει τη βόμβα.

ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

Κουμπί START

Κουμπί FINISH

Προσοχή! Μην ξεχνάς να απενεργοποιείς τη βόμβα για να παρατείνεις τον κύκλο ζωής των μπαταριών. Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά από 24 ώρες.

Πριν από την έναρξη της αποστολής ο μυστικός πράκτορας πρέπει να ελέγξει ότι το πεδίο δράσης είναι καλά εγκατεστημένο. 

1. Γύρνα το διακόπτη στο πίσω μέρος της βόμβας στη θέση «Single» και πάτα το κουμπί START στην μπροστινή πλευρά της βόμβας. Έπειτα, 
άγγιξε το κορδόνι σε διάφορα σημεία:
• Εάν η Βόμβα κάνει κάποιον ήχο, σημαίνει ότι το πεδίο έχει στηθεί σωστά! Μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο παιχνιδιού.
• Εάν η Βόμβα δεν κάνει κανέναν ήχο όταν αγγίξεις το κορδόνι, βεβαιώσου ότι έχεις ακολουθήσει όλες τις οδηγίες εγκατάστασης. Το κορδόνι 
μπορεί να είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό. Προσάρμοσέ το και ξαναπροσπάθησε.
2. Διάλεξε τον τρόπο παιχνιδιού που προτιμάς χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο πίσω μέρος της βόμβας.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙΣ

1. Σβήσε το φως και πίεσε το κουμπί στο φακό για να τον ενεργοποιήσεις. Ο φακός θα βγάλει UV φως.
2. Κοίταξε το διάγραμμα στη σελίδα 6 για να καταλάβεις πως μπαίνουν οι μπαταρίες στο φακό.

ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

Τοποθέτησε τις κάρτες «Αντικείμενο» σε όλη την έκταση του 
πεδίου για να αυξήσεις τη δυσκολία του παιχνιδιού. Ο παίκτης 
πρέπει να μαζέψει όλες τις κάρτες πριν απενεργοποιήσει τη 
βόμβα.

Με το που βρεις τη σωστή θέση του αισθητήρα, στερέωσέ την με το κουμπί που θα βρεις στο πλάι.10
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Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, η οθόνη θα εμφανίσει το χρόνο του παίκτη. Για να ξεκινήσεις καινούριο παιχνίδι, 
κάνε τη διαδικασία της προετοιμασίας του παιχνιδιού ξανά από την αρχή.
 Ιδέα! Μπορείς να προκαλέσεις τους φίλους σου: ποιος θα κάνει τον καλύτερο χρόνο;
Αγαπητοί γονείς, παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Τοποθέτηση μπαταριών. Προς γονείς: παρακαλούμε αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της βόμβας με ένα κατσαβίδι και τοποθετήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες AAA (LR03) 1.5V 
(δεν περιλαμβάνονται), σύμφωνα με την πολικότητα που δείχνει το διάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες και στη συνέχεια βιδώστε το καπάκι πίσω στη θέση του. Στη συνέχεια, 
γυρίστε το διακόπτη, στο πίσω μέρος της βόμβας, στη θέση Single ή Chrono, ανάλογα με τον επιλεγμένο 
τρόπο παιχνιδιού, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν πατήσετε το START, η βόμβα εκπέμπει 
έναν ήχο. Εάν αυτό δε συμβεί, οι μπαταρίες είτε είναι εξασθενημένες ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Μετά 
τον έλεγχο των μπαταριών, απενεργοποιήστε τη βόμβα γυρνώντας το διακόπτη στη θέση OFF, εάν δεν 
πρόκειται να παίξετε.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
• Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
• Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που δείχνει το διάγραμμα μέσα στη θήκη μπαταριών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο από ενήλικα.
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν, προτού επαναφορτιστούν.
• ΜΗΝ αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
• ΜΗΝ αναμειγνύετε καινούριες με εξασθενημένες μπαταρίες.
• Βγάλτε τις μπαταρίες αν δε χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βγάζετε τις 
εξασθενημένες μπαταρίες από τη συσκευή. Η διαρροή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
• ΜΗ βραχυκυκλώνετε τις παροχές ενέργειας.
• ΜΗΝ πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μπορεί να εκραγούν.
• Διατηρείτε πάντα τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε άμεσα γιατρό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχονται μικρά εξαρτήματα/κομμάτια. 
Κίνδυνος πνιγμού. Περιέχεται μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. 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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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΜΕΤΡΉΣΉ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΉΣΉ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Γύρνα το διακόπτη στη θέση «CHRONO», στο πίσω μέρος της βόμβας.
• Όρισε τη διάρκεια της πορείας - από 30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά - πατώντας το κουμπί TIME στο μπροστινό πλαίσιο της βόμβας. 
Κάθε φορά που πατάς το κουμπί TIME, προστίθενται 30 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο.
• Πριν πατήσεις το κουμπί START στο μπροστινό πλαίσιο της βόμβας, περίμενε έως ότου σταθεροποιηθεί το μαύρο πλακίδιο του 
αισθητήρα. Πάτησέ το, και το παιχνίδι ξεκινάει!
• Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να σβήσεις το φως, πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ
Σαν ένας αληθινός πράκτορας, μέσα στο σκοτάδι φώτισε το πεδίο σου και αποκάλυψε τα κορδόνια-λέιζερ! Πρέπει να βρεις τρόπο να 
περάσεις το πεδίο χωρίς να ακουμπήσεις τα κορδόνια, για να απενεργοποιήσεις τη βόμβα πριν εκραγεί. Γρήγορα, κάθε δευτερόλεπτο 
μετράει! Κάθε φορά που ακουμπάς ένα κορδόνι, ένα ΜΠΙΠ θα σου υποδείξει το λάθος και 20 δευτερόλεπτα θα αφαιρεθούν από το ρολόι 
της βόμβας.Πρόσεξε, εάν ακουμπήσεις υπερβολικά δυνατά το κορδόνι, μπορεί να τιμωρηθείς! Η βόμβα μπορεί να συνεχίσει να χτυπάει 
και να δεις να σου αφαιρούνται μέχρι και 60 δευτερόλεπτα! Όταν έχουν μείνει μόνο 60 δευτερόλεπτα πριν εκραγεί η βόμβα, η ΤΑΧΥΤΗΤΑ θα αυξηθεί για πρώτη φορά. Όταν έχουν μείνει μόνο 
30 δευτερόλεπτα πριν εκραγεί η βόμβα, το ΜΠΙΜΠ θα αυξηθεί ακόμη πιο πολύ. Σε όλο το πεδίο, πρέπει να μαζέψεις όλες τις κάρτες «αντικείμενο» που είναι τοποθετημένες στο έδαφος. 
Προσοχή: Εάν δεν έχεις μαζέψει όλες τις διασκορπισμένες κάρτες στο πεδίο, τότε δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την αποστολή σου! 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο παίκτης κερδίζει, όταν καταφέρει να εξουδετερώσει τη βόμβα πριν εκραγεί. Ωστόσο, εάν δεν την απενεργοποιήσει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα εκραγεί! Για να 
απενεργοποιήσεις τη βόμβα, πίεσε το κουμπί FINISH.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε δευτερόλεπτο είναι σημαντικό!
Κουμπί TIME

1.5V/AAA/LR03/UM4

1.5V/AAA/LR03/UM4

1.5V/AAA/LR03/UM4

CHRONO

SINGLE

OFF

Βόμβα

MADE IN CHINA
(1x1.5V  Size AAA)1.5V

        

Φακός
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες που 
εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα ανακύκλωσης (Οδηγία 2002/96/ΕΚ), 
τα μέρη του προϊόντος που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέπει 
να ανακυκλώνονται μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Για τους λόγους 
αυτούς:
• Απαγορεύεται η διάθεση αυτών των μερών ως γενικά οικιακά 
απορρίμματα ή μαζί με άλλου είδους οικιακά απορρίμματα. • Τα μέρη αυτά 
πρέπει να διαχωρίζονται για ανακύκλωση. Πρέπει να συλλέγονται και να 
παραδίδονται στα ειδικά κέντρα συγκομιδής ή, όπου προβλέπεται, να 
παραδίδονται στον καταστηματάρχη, είτε τη στιγμή που γίνεται η αγορά 
κάποιου παρόμοιου προϊόντος,  ή δωρεάν, αν το μέγεθος είναι μικρότερο 
από 25 εκ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Η μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων 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 του παιχνιδιού και η χρήση αυτού όταν έχει 
υποστεί κάποια βλάβη. Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
προβλήματα υγείας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Διατηρείτε το παιχνίδι καθαρό και μακριά από σκόνη και υγρασία. Να το 
διαχειρίζεστε με προσοχή - είναι εύθραυστο. 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν το παιχνίδι δεν λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. Κρατήστε αυτές τις 
πληροφορίες.
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