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Φυλλάδιο οδηγιων

Περιεχόμενα:

20 κάρτες στοιχείων  
διπλής όψης

30 κάρτες γρίφων
διπλής όψης

1 φακός ανίχνευσης 1 καθρέφτης 1 κόκκινος 
αποκωδικοποιητής

1 φυλλάδιο 
οδηγιών

1 ηλεκτρονική κλειδαριά

1 ή περισσότεροι παίκτες - Για ηλικίες 8+
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Σκοπός του παιχνιδιού

Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμασία παιχνιδιού

Τρόποι Παιχνιδιού

Είσαι κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο σφραγισμένο με την ηλεκτρονική κλειδαριά. Η αποστολή σου 
είναι να λύσεις το γρίφο, να βρεις τα στοιχεία για να ανοίξεις την κλειδαριά και να αποδράσεις από 
το δωμάτιο πριν να είναι πολύ αργά!

Τοποθέτησε τις μπαταρίες στην κλειδαριά και στο φακό ανίχνευσης (βλέπε οδηγίες σελίδα 8).

• Μπορείς να παίξεις είτε μόνος σου είτε με 2 ή περισσότερους παίκτες σε ομάδες. Οι ομάδες θα 
 πρέπει να δουλέψουν μαζί, για να λύσουν το γρίφο και να αποδράσουν! Εάν παίζεις μόνος σου,
 ετοιμάσου για ένα δύσκολο παιχνίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης, και σαν πραγματικός ντετέκτιβ
 προσπάθησε να βρεις τα στοιχεία και να ανοίξεις την κλειδαριά.
• Τοποθέτησε την κλειδαριά στο χερούλι της πόρτας ή μπροστά από αυτήν.

Σημαντικό: εάν βάλεις την κλειδαριά στο χερούλι της πόρτας, σιγουρέψου ότι δε θα πέσει, γιατί μπορεί να χαλάσει.

• Βάλε τις κάρτες στοιχείων στο πάτωμα ή σε ένα τραπέζι μαζί με το φακό ανίχνευσης,
 τον καθρέφτη και τον κόκκινο αποκωδικοποιητή.
• Τοποθέτησε τη στοίβα με τις κάρτες γρίφων δίπλα σου.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ
• Λειτουργία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (TIMER). «Λύσε το γρίφο πριν να είναι πολύ αργά!». Γύρνα το 
διακόπτη στο πίσω μέρος της κλειδαριάς στη θέση TIMER: έχεις μόνο 5 λεπτά για να προσπαθήσεις 
να ανοίξεις την κλειδαριά.
• Λειτουργία ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (CHRONO). «Γίνε ο πιο γρήγορος που θα αποδράσει!».
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείς να σπάσεις το ρεκόρ σου, καταφέρνοντας να αποδράσεις 
στο συντομότερο χρόνο. Γύρνα το διακόπτη στο πίσω μέρος της κλειδαριάς στη θέση CHRONO. 
Το παιχνίδι λήγει όταν ο παίκτης ή η ομάδα παικτών καταφέρουν να ανοίξουν την κλειδαριά. Ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος παιχνιδιού είναι τα 20 λεπτά.
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• Βάλε την κάρτα γρίφου που τράβηξες μέσα στην εσοχή στο πάνω μέρος της κλειδαριάς, με το 
κείμενο να κοιτάει προς τα εσένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Σημαντικό: Περίμενε μέχρι οι αριθμοί «5:00», για τη λειτουργία Αντίστροφης μέτρησης, και «0:00» για τη λειτουργία 
Χρονομέτρησης, εμφανιστούν στην ηλεκτρονική οθόνη της κλειδαριάς, πριν εισάγεις την κάρτα.

• Δοκίμασε τις ικανότητές
σου σε 4 διαφορετικά

επίπεδα δυσκολίας
Επίπεδο 1: Αρχάριος Ντετέκτιβ

Επίπεδο 2: Προχωρημένος Ντετέκτιβ
Επίπεδο 3: Έμπειρος Ντετέκτιβ

Επίπεδο 4: Ειδικός Ντετέκτιβ
     • Ανακάλυψε 9 διαφορετικούς
 μυστικούς κόσμους

Ιστορίες & Θρύλοι, Φαραώ, Πειρατές, 
Μάγισσες, Φαντάσματα, Στο Σπίτι, 

Έρευνα, Εργαστήριο, Μουσείο

Για να λύσεις το γρίφο του Φαραώ, τοποθέτησε την κάρτα όπως φαίνεται παραπάνω.

• Πίεσε το κουμπί Έναρξης (START), που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κλειδαριάς. Η μέτρηση 
ξεκινάει με το «μπιπ». Μπορείς τότε να αφαιρέσεις την κάρτα γρίφου. Το μυστήριο ξεκινάει!

Σημαντικό:
• Εάν η κάρτα γρίφου δεν έχει μπει στη σωστή κατεύθυνση, το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει.
• Πρέπει να πιέσεις το κουμπί Έναρξης (START), πριν αφαιρέσεις την κάρτα γρίφου, προκειμένου η κλειδαριά
   να τη διαβάσει.

• Επίλεξε από 10 διαφορετικά
είδη γρίφων:
Ειδικός γρίφων, Εύρηκα, Τρελοί 
Αριθμοί, Αίνιγμα, Στοιχείο ή 
Ένδειξη; Α σε Β, το Μονοπάτι 
των Στοιχείων, Κωδικοποιημένες 
Λέξεις, Μπερδεμένα Λόγια, 
Κρυμμένα Γράμματα

ΤΡΑΒΗΞΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΓΡΙΦΟΥ

2017025密码锁说明书(AS COMPANY版本)_REV1.indd   2 18-6-20   下午1:55



322

Σκοπός του παιχνιδιού

Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμασία παιχνιδιού

Τρόποι Παιχνιδιού

Είσαι κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο σφραγισμένο με την ηλεκτρονική κλειδαριά. Η αποστολή σου 
είναι να λύσεις το γρίφο, να βρεις τα στοιχεία για να ανοίξεις την κλειδαριά και να αποδράσεις από 
το δωμάτιο πριν να είναι πολύ αργά!

Τοποθέτησε τις μπαταρίες στην κλειδαριά και στο φακό ανίχνευσης (βλέπε οδηγίες σελίδα 8).

• Μπορείς να παίξεις είτε μόνος σου είτε με 2 ή περισσότερους παίκτες σε ομάδες. Οι ομάδες θα 
 πρέπει να δουλέψουν μαζί, για να λύσουν το γρίφο και να αποδράσουν! Εάν παίζεις μόνος σου,
 ετοιμάσου για ένα δύσκολο παιχνίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης, και σαν πραγματικός ντετέκτιβ
 προσπάθησε να βρεις τα στοιχεία και να ανοίξεις την κλειδαριά.
• Τοποθέτησε την κλειδαριά στο χερούλι της πόρτας ή μπροστά από αυτήν.

Σημαντικό: εάν βάλεις την κλειδαριά στο χερούλι της πόρτας, σιγουρέψου ότι δε θα πέσει, γιατί μπορεί να χαλάσει.

• Βάλε τις κάρτες στοιχείων στο πάτωμα ή σε ένα τραπέζι μαζί με το φακό ανίχνευσης,
 τον καθρέφτη και τον κόκκινο αποκωδικοποιητή.
• Τοποθέτησε τη στοίβα με τις κάρτες γρίφων δίπλα σου.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ
• Λειτουργία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (TIMER). «Λύσε το γρίφο πριν να είναι πολύ αργά!». Γύρνα το 
διακόπτη στο πίσω μέρος της κλειδαριάς στη θέση TIMER: έχεις μόνο 5 λεπτά για να προσπαθήσεις 
να ανοίξεις την κλειδαριά.
• Λειτουργία ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (CHRONO). «Γίνε ο πιο γρήγορος που θα αποδράσει!».
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείς να σπάσεις το ρεκόρ σου, καταφέρνοντας να αποδράσεις 
στο συντομότερο χρόνο. Γύρνα το διακόπτη στο πίσω μέρος της κλειδαριάς στη θέση CHRONO. 
Το παιχνίδι λήγει όταν ο παίκτης ή η ομάδα παικτών καταφέρουν να ανοίξουν την κλειδαριά. Ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος παιχνιδιού είναι τα 20 λεπτά.

3

• Βάλε την κάρτα γρίφου που τράβηξες μέσα στην εσοχή στο πάνω μέρος της κλειδαριάς, με το 
κείμενο να κοιτάει προς τα εσένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Σημαντικό: Περίμενε μέχρι οι αριθμοί «5:00», για τη λειτουργία Αντίστροφης μέτρησης, και «0:00» για τη λειτουργία 
Χρονομέτρησης, εμφανιστούν στην ηλεκτρονική οθόνη της κλειδαριάς, πριν εισάγεις την κάρτα.

• Δοκίμασε τις ικανότητές
σου σε 4 διαφορετικά

επίπεδα δυσκολίας
Επίπεδο 1: Αρχάριος Ντετέκτιβ

Επίπεδο 2: Προχωρημένος Ντετέκτιβ
Επίπεδο 3: Έμπειρος Ντετέκτιβ

Επίπεδο 4: Ειδικός Ντετέκτιβ
     • Ανακάλυψε 9 διαφορετικούς
 μυστικούς κόσμους

Ιστορίες & Θρύλοι, Φαραώ, Πειρατές, 
Μάγισσες, Φαντάσματα, Στο Σπίτι, 

Έρευνα, Εργαστήριο, Μουσείο

Για να λύσεις το γρίφο του Φαραώ, τοποθέτησε την κάρτα όπως φαίνεται παραπάνω.

• Πίεσε το κουμπί Έναρξης (START), που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κλειδαριάς. Η μέτρηση 
ξεκινάει με το «μπιπ». Μπορείς τότε να αφαιρέσεις την κάρτα γρίφου. Το μυστήριο ξεκινάει!

Σημαντικό:
• Εάν η κάρτα γρίφου δεν έχει μπει στη σωστή κατεύθυνση, το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει.
• Πρέπει να πιέσεις το κουμπί Έναρξης (START), πριν αφαιρέσεις την κάρτα γρίφου, προκειμένου η κλειδαριά
   να τη διαβάσει.

• Επίλεξε από 10 διαφορετικά
είδη γρίφων:
Ειδικός γρίφων, Εύρηκα, Τρελοί 
Αριθμοί, Αίνιγμα, Στοιχείο ή 
Ένδειξη; Α σε Β, το Μονοπάτι 
των Στοιχείων, Κωδικοποιημένες 
Λέξεις, Μπερδεμένα Λόγια, 
Κρυμμένα Γράμματα

ΤΡΑΒΗΞΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΓΡΙΦΟΥ

2017025密码锁说明书(AS COMPANY版本)_REV1.indd   3 18-6-20   下午1:55



544

ΛΥΣΕ ΤΟ ΓΡΙΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ

ΒΡΕΣ ΤΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΒΑΛΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

• Εάν παίζετε σε ομάδες, ένας παίκτης διαβάζει δυνατά την κάρτα, και μετά όλοι μαζί προσπαθείτε
 να λύσετε το γρίφο!
• Πρέπει να βρεις 3 στοιχεία για κάθε γρίφο:
1. Ένα χρώμα
2. Ένα αντικείμενο
3. Ένα είδος φαγητού
Συμβουλή: Το Εγχειρίδιο του Ντετέκτιβ στο πίσω μέρος του φυλλαδίου οδηγιών θα σε βοηθήσει να λύσεις τους γρίφους

• Έχεις ανακαλύψει τα 3 στοιχεία (χρώμα, αντικείμενο, είδος φαγητού) για την κάρτα γρίφου; 
Συγχαρητήρια!

Τώρα που γνωρίζεις τι στοιχεία να ψάξεις, χρησιμοποίησε την όραση σου και τα εργαλεία σου, 
για να βρεις τους σωστούς αριθμούς που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Ο ειδικός φακός ανίχνευσης 
χρησιμοποιείται για τις κάρτες στοιχείων που φαίνεται το περίγραμμα τους, αλλά δεν φαίνεται να 
έχουν κάτι μέσα.
• Κράτησε τις 3 κάρτες στοιχείων που βρήκες.
Συμβουλή: για να βοηθηθείς, κάθε κάρτα στοιχείων έχει ένα κωδικό χρώμα.

• Κάθε στοιχείο έχει έναν αντίστοιχο αριθμό γραμμένο στην κάρτα.
Βάλε τα 3 νούμερα που αντιστοιχούν στα στοιχεία σου στην κλειδαριά, 
πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί για κάθε στοιχείο.

Χρώμα

Χρώμα Αντικείμενο Είδος 
Φαγητού

Ο αριθμός του στοιχείου 
«χρυσός» είναι το 7.

Αντικείμενο Είδος 
Φαγητού

JETON 7 - RECTOJETON 7 - RECTO

7
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• Γύρισε το κλειδί στα αριστερά της κλειδαριάς για να επιβεβαιώσεις το συνδυασμό.
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Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ; ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ!
• Εάν παίζεις σε λειτουργία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (TIMER), χάνεις 30 δευτερόλεπτα για κάθε
 λάθος συνδυασμό που βάζεις γυρνώντας το κλειδί. Όταν απομείνει 1 λεπτό για να τελειώσει το
 παιχνίδι, ένα συνεχόμενο μπιπ θα ακουστεί το οποίο θα αρχίσει να επιταχύνει στα τελευταία 30
 δευτερόλεπτα.
• Εάν παίζεις σε λειτουργία ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (CHRONO), δεν υπάρχει κάποια ποινή.
• Προσπάθησε ξανά, ελέγχοντας τα στοιχεία σου και τους συνδυασμούς!
 Γρήγορα, πριν να είναι πολύ αργά!

Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΝΟΙΞΕ;
Συγχαρητήρια, έλυσες το γρίφο και κέρδισες τον τίτλο του Αρχηγού Ντετέκτιβ! Κλείσε το λουκέτο 
της κλειδαριάς και τράβηξε μια νέα κάρτα γρίφου 
για να παίξεις ξανά.
Συμβουλή: όταν ένα παιχνίδι έχει τελειώσει, μπορείς να 
παίξεις μια νέα κάρτα γρίφου αμέσως, ακολουθώντας τις 
παραπάνω οδηγίες.
Σημαντικό: όταν σταματήσεις να παίζεις, σιγουρέψου ότι 
απενεργοποίησες την κλειδαριά, γυρίζοντας το διακόπτη 
στη μεσαία θέση (OFF).
Σημαντικό:  εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ένα κουμπί 
ασφαλείας στο πίσω μέρος της κλειδαριάς θα ανοίξει το 
λουκέτο. Πίεσε το κουμπί στα αριστερά και το λουκέτο θα 
ανοίξει (βλέπε το διπλανό διάγραμμα).

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
ΤΑ 10 είδη γρίφων για να παίξεις.

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΙΦΩΝ
Τα στοιχεία είναι κρυμμένα στο κείμενο (χρώμα, αντικείμενο, είδος φαγητού). Ανακάλυψέ τα!

2. ΕΥΡΗΚΑ
Βρες τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες στοιχείων, χρησιμοποιώντας μόνο τα 
κόκκινα γράμματα από τα διάφορα κείμενα! Ίσως σε βοηθήσει να σημειώνεις τα γράμματα που 
βρίσκεις με τη σειρά σε ένα φύλλο χαρτιού.
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Συγχαρητήρια, έλυσες το γρίφο και κέρδισες τον τίτλο του Αρχηγού Ντετέκτιβ! Κλείσε το λουκέτο 
της κλειδαριάς και τράβηξε μια νέα κάρτα γρίφου 
για να παίξεις ξανά.
Συμβουλή: όταν ένα παιχνίδι έχει τελειώσει, μπορείς να 
παίξεις μια νέα κάρτα γρίφου αμέσως, ακολουθώντας τις 
παραπάνω οδηγίες.
Σημαντικό: όταν σταματήσεις να παίζεις, σιγουρέψου ότι 
απενεργοποίησες την κλειδαριά, γυρίζοντας το διακόπτη 
στη μεσαία θέση (OFF).
Σημαντικό:  εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ένα κουμπί 
ασφαλείας στο πίσω μέρος της κλειδαριάς θα ανοίξει το 
λουκέτο. Πίεσε το κουμπί στα αριστερά και το λουκέτο θα 
ανοίξει (βλέπε το διπλανό διάγραμμα).

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
ΤΑ 10 είδη γρίφων για να παίξεις.

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΙΦΩΝ
Τα στοιχεία είναι κρυμμένα στο κείμενο (χρώμα, αντικείμενο, είδος φαγητού). Ανακάλυψέ τα!

2. ΕΥΡΗΚΑ
Βρες τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες στοιχείων, χρησιμοποιώντας μόνο τα 
κόκκινα γράμματα από τα διάφορα κείμενα! Ίσως σε βοηθήσει να σημειώνεις τα γράμματα που 
βρίσκεις με τη σειρά σε ένα φύλλο χαρτιού.
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Για παράδειγμα:
Στοιχείο 1: 3. 1. 11. 1 αντιστοιχεί στη λέξη ΓΑΛΑ

Για παράδειγμα:
Στοιχείο 1: Χ..Ψ..Λ..Θ.. αντιστοιχεί στη λέξη ΨΩΜΙ
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3. ΤΡΕΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Βρες τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες στοιχείων, αντικαθιστώντας κάθε νούμερο 
με το αντίστοιχο γράμμα από την αλφαβήτα.
Για παράδειγμα, το νούμερο 2 αντιστοιχεί στο γράμμα Β, το 2ο στην αλφαβήτα.
Ο παρακάτω πίνακας αποκρυπτογράφησης θα σε βοηθήσει. Μπορείς επίσης να σημειώσεις τα 
γράμματα σε ένα φύλλο χαρτιού καθώς προχωράς με το γρίφο.

4. ΑΙΝΙΓΜΑ
Απάντησε στα αινίγματα για να βρεις τα στοιχεία!

5.  ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ;
Για να αποδράσεις, βρες τις ενδείξεις ανάμεσα στα αντικείμενα που φαίνονται στην κάρτα γρίφου:
Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες στοιχείων.

6. Α ΣΕ Β
Βρες τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες στοιχείων, αντικαθιστώντας κάθε γράμμα 
με το επόμενο γράμμα στην αλφαβήτα.
Εάν δεις για παράδειγμα ένα Α, αντικατέστησε το με το Β.
Ο παρακάτω πίνακας αποκρυπτογράφησης θα σε βοηθήσει. Μπορείς επίσης να σημειώσεις τα 
γράμματα σε ένα φύλλο χαρτιού καθώς προχωράς με το γρίφο.

7

7. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ακολούθησε τα παρακάτω βέλη για να βρεις τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις κάρτες 
στοιχείων. (Ξεκίνησε από το σημείο εκκίνησης. Κάθε βέλος αντιστοιχεί σε ένα βήμα στο λαβύρινθο.)
Ξεκίνησε από την ΑΡΧΗ για την ανακάλυψη του κάθε στοιχείου.

8. ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εντόπισε καθένα από τα 3 στοιχεία συνδέοντας τα χρωματιστά γράμματα από το αντίστοιχο χρώμα 
του κάθε στοιχείου. Ίσως σε βοηθήσει να σημειώνεις τα γράμματα που βρίσκεις με τη σειρά σε ένα 
φύλλο χαρτιού.
 

9. ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ
Από τη λίστα με τις λέξεις στην κάρτα γρίφου, μόνο 3 αναπαριστώνται στις κάρτες στοιχείων: 
αυτά είναι τα στοιχεία. Ανακάλυψέ τα και χρησιμοποίησε τους αριθμούς για να τους εισάγεις στην 
κλειδαριά! 

10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Τοποθέτησε τα γράμματα στη σωστή σειρά, για να βρεις τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσεις στις 
κάρτες στοιχείων και να αποδράσεις.

Για παράδειγμα:
Στοιχείο 1: αντιστοιχεί στο ΑΣΠΡΟ

Για παράδειγμα:
Στοιχείο 1: ΩΨΙΜ αντιστοιχεί στη λέξη ΨΩΜΙ

Στοιχείο 1: 

Αρ
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ΜαύροΜπαχαρικά

 Άσπρο
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: Θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας από την κλειδαριά και το 
φακό ανίχνευσης χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Εισάγετε 3 μπαταρίες ΑΑ LR06 (1.5V) μέσα στην κλειδαριά και 3 
μπαταρίες ΑΑΑ LR03 (1.5V) μέσα στο φακό ανίχνευσης ακολουθώντας τις οδηγίες στο διπλανό διάγραμμα. Ελέγξτε 
ότι έχετε εισάγει σωστά τις μπαταρίες, ταιριάζοντας τες σύμφωνα με τα σύμβολα « + » και  « - ». Αφού εισάγετε τις 
μπαταρίες, βιδώστε το καπάκι. Δοκιμάστε το παιχνίδι. Εάν δεν λειτουργεί, οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξασθενίσει ή 
να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνει από ενήλικα. Ακολουθήσατε τις παρακάτω οδηγίες:
• 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.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΜΗΝ αποθηκεύετε το προϊόν σε σκόνη, βρωμιά ή μέρη με υγρασία. Χειριστείτε το με φροντίδα.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: εάν δεν λειτουργεί σωστά, αλλάξτε τις μπαταρίες. ΜΗΝ στρέφεται τον φωτισμό LED απευθείας στα μάτια σας.
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.
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.
© 2017 DUJARDIN. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Η εταιρεία Dujardin αποτελεί θυγατρική της εταιρείας TF1 Enterprises.
Κατασκευάζεται από την:
Dujardin
ZA du Pôt au Pin - Entrepôt A4 - 33610 CESTAS - France.
Company registration number: 320 660 970 00049
After-Sales Service: savdujardin@tf1.fr

Λύσεις γρίφων : Γρίφος 1: Καφέ – Γλυπτό – Πατάτα. Γρίφος 2: Πορτοκαλί – Μπάλα – Μαρούλι. Γρίφος 3: Κόκκινο – Τσάντα – Πίτσα. Γρίφος 4: Πορτοκαλί – Φακός– Μαρούλι. 
Γρίφος 5: Μοβ – Κάδος – Κέτσαπ .Γρίφος 6: Κίτρινο – Καθρέφτης – Ψάρι. Γρίφος 7: Μοβ – Κάδος – Κέτσαπ. Γρίφος 8: Άσπρο – Τραπέζι – Τούρτα. Γρίφος 9: Ροζ – Καθρέφτης – Μέλι. 
Γρίφος 10: Γκρι – Ρολόι – Παγωτό. Γρίφος 11: Γκρι – Ρολόι – Μαρούλι. Γρίφος 12: Άσπρο – Βιβλίο – Αχλάδι. Γρίφος 13: Καφέ – Τραπέζι – Ψωμί. Γρίφος 14: Μπλε – Μπάλα – Πράσο. 
Γρίφος 15: Καφέ – Τραπέζι – Ψωμί. Γρίφος 16: Πράσινο – Κερί – Μπαχαρικά. Γρίφος 17: Πράσινο – Κερί – Μπαχαρικά. Γρίφος 18: Γκρι – Φακός –Κέτσαπ. Γρίφος 19: Κόκκινο – 
Χρυσό – Μπαχαρικά. Γρίφος 20: Γκρι – Φακός – Κέτσαπ. Γρίφος 21: Άσπρο – Γλυπτό – Πράσο. Γρίφος 22: Ροζ – Τραπέζι –Ψωμί. Γρίφος 23: Κίτρινο – Σκούπα – Ψωμί. Γρίφος 24: 
Πράσινο – Γλυπτό – Παγωτό. Γρίφος 25: Καφέ – Φακός – Αχλάδι. Γρίφος 26: Πορτοκαλί – Μαξιλάρι – Μπαχαρικά. Γρίφος 27: Πράσινο – Στιλέτο – Μπαχαρικά. Γρίφος 28: Μοβ 
– Στιλέτο – Πίτσα. Γρίφος 29: Μαύρο – Γλυπτό – Ψωμί. Γρίφος 30: Καφέ – Τσάντα – Πράσο. Γρίφος 31: Πορτοκαλί – Σκούπα – Τούρτα. Γρίφος 32: Ροζ – Βιβλίο – Ψωμί. Γρίφος 33: 
Μπλε – Κερί – Πίτσα. Γρίφος 34: Κόκκινο – Κερί – Αχλάδι. Γρίφος 35: Ροζ – Στιλέτο – Ροδάκινο. Γρίφος 36: Κίτρινο – Παπούτσι – Ψάρι. Γρίφος 37: Γκρι – Γλυπτό – Μέλι. Γρίφος 38: 
Άσπρο – Ρολόι – Ψάρι. Γρίφος 39: Πορτοκαλί – Ρολόι – Ψάρι. Γρίφος 40: Γκρι – Χρυσό – Μέλι. Γρίφος 41: Μπλε – Γλυπτό – Πίτσα. Γρίφος 42: Μαύρο – Χρυσό –Πίτσα. Γρίφος 43: 
Γκρι – Τραπέζι – Αχλάδι. Γρίφος 44: Μαύρο – Παπούτσι – Μέλι. Γρίφος 45: Μαύρο – Κάδος – Ψάρι. Γρίφος 46: Άσπρο – Στιλέτο – Παγωτό. Γρίφος 47: Πορτοκαλί – Σφουγγάρι – 
Μαρούλι. Γρίφος 48: Μοβ – Τσάντα – Κέτσαπ. Γρίφος 49: Πορτοκαλί – Σφουγγάρι – Παγωτό. Γρίφος 50: Μοβ – Καθρέφτης – Ροδάκινο. Γρίφος 51: Ροζ – Παπούτσι – Μέλι. Γρίφος 
52: Καφέ – Ρολόι – Πατάτα. Γρίφος 53: Μπλε – Μαξιλάρι – Τούρτα. Γρίφος 54: Κίτρινο – Γλυπτό – Τούρτα. Γρίφος 55: Κίτρινο – Γλυπτό – Τούρτα. Γρίφος 56: Κόκκινο – Μπάλα 
– Παγωτό. Γρίφος 57: Πράσινο – Βιβλίο – Ψάρι. Γρίφος 58: Γκρι – Σφουγγάρι – Μπαχαρικά. Γρίφος 59: Μαύρο – Σφουγγάρι – Ροδάκινο. Γρίφος 60: Μοβ – Μαξιλάρι – Πατάτα.
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