
ΓΡΗΓΟΡΕΣ OΔΗΓΙΕΣ

Ηλικία 8+ Παίκτες 2-8

      ΣΚΕΨΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ… ΜΑΪΜΟΥ!
ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ…

    M 
      
            ΤΡΑΒΗΞΕ
           ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ… 
 
               ΔΩΣΕ ΤΟΝ ΚΥΒΟ ΓΡΗΓΟΡΑ! 
  Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΧΕΙ
                 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ
                          ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΗ
       ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΜΑΪΜΟΥ...

                     ΚΛΑΔΙ! 
            ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ    Κ   , ΤΡΑΒΗΞΕ

 ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΤΟΝ ΚΥΒΟ
 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΚΤΗ…

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ;



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Σύνδεσε λέξεις μεταξύ τους οι οποίες ξεκινάνε με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα γράμματα.
Μείνε ο τελευταίος επιζών στο γύρο για να κερδίσεις έναν πόντο. Ο παίκτης που θα μαζέψει πρώτος 3 πόντους 
είναι ο νικητής!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
�	Εισήγαγε τις μπαταρίες (πλήρεις οδηγίες στην τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσης).
�	Βεβαιώσου ότι και τα 24 γράμματα είναι ορατά: πίεσε την άκρη ενός γράμματος για να το περιστρέψεις
 μέχρι να σταθεροποιηθεί στη θέση του.
�	Τράβηξε το κίτρινο χρονόμετρο για να ξεκινήσει ο γύρος και η αντίστροφη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο παίκτης το όνομα του οποίου είναι πιο κοντά στο γράμμα Α ξεκινάει πρώτος. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
δεξιόστροφα.
Για να αρχίσει ένας γύρος, σκέψου μια λέξη από την οποία θα γίνει η σύνδεση και θα δημιουργηθεί η αλληλουχία 
λέξεων (για παράδειγμα: «Σκύλος!») και γύρισε γρήγορα το αντίστοιχο γράμμα («Σ»). Μετά τράβηξε το κίτρινο 
χρονόμετρο για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων και αμέσως δώσε τον κύβο στον 
επόμενο παίκτη.
Ο επόμενος παίκτης έχει 10 δευτερόλεπτα να σκεφτεί μια λέξη που να συνδέεται με τη λέξη του προηγούμενου 
παίκτη, η οποία να ξεκινάει με ένα από τα διαθέσιμα γράμματα του κύβου (για παράδειγμα: «Κόκκαλο!»). Γύρισε 
το γράμμα («Κ»), τράβηξε το κίτρινο χρονόμετρο και αμέσως δώσε τον κύβο στον επόμενο παίκτη.
Τα γυρισμένα γράμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν το γύρο, κάνοντας το παιχνίδι όλο και πιο 
δύσκολο!!!

Παράδειγμα μιας αλληλουχίας λέξεων με παιχνίδι 4 παικτών

Παίκτης 1                        Παίκτης 2                        Παίκτης 3                          Παίκτης 4                         Παίκτης 5
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Σκύλος!
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Μάγειρας!
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Κόκκαλο!
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Εστιατόριο!
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Φαγητό!� � � �



ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μπορείς να αποκλειστείς από το γύρο εάν ένα από τα παρακάτω συμβεί:
�	Το χρονόμετρο έχει χτυπήσει πριν καταφέρεις να ολοκληρώσεις τη σειρά σου.
�	Ονομάτισες μια λέξη η οποία δε συνδέεται λογικά με τη λέξη του προηγούμενου παίκτη (αυτό 
αποφασίζεται από την πλειοψηφία των παικτών ή μέσα από αντιπαράθεση) και απέτυχες να σκεφτείς μια 
καινούρια λέξη η οποία να είναι αποδεκτή πριν τελειώσει ο χρόνος και χτυπήσει το χρονόμετρο.

Όταν ένας παίκτης αποκλείεται, γυρίζει όλα τα κλειστά γράμματα και δίνει τον κύβο στον επόμενο παίκτη.
Ο επόμενος παίκτης τραβάει το κίτρινο χρονόμετρο και αρχίζει το γύρο από την τελευταία αποδεκτή λέξη.
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας παίκτης. Όταν τελειώσει ο γύρος, ο παίκτης που 
αποκλείστηκε πρώτος γυρίζει όλα τα κλειστά γράμματα. Ο επόμενος γύρος ξεκινάει από αυτόν.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Εάν όλα τα γράμματα είναι κλειστά και περισσότεροι από ένας παίκτες είναι ακόμα στο παιχνίδι, τότε 
το παιχνίδι συνεχίζεται με έναν καινούριο γύρο Παράτασης! Γύρισε τα γράμματα και συνέχισε με τους 
εναπομείναντες παίκτες από την τελευταία λέξη. Στην Παράταση, εάν ο παίκτης επαναλάβει κάποια λέξη 
που έχει χρησιμοποιηθεί, βγαίνει εκτός γύρου!

ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο παίκτης που έμεινε τελευταίος στο γύρο είναι ο νικητής και κερδίζει έναν πόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
μέχρι κάποιος παίκτης να συγκεντρώσει 3 πόντους και να κερδίσει το παιχνίδι! Για περισσότερη διασκέδαση, 
το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί μέχρι κάποιος να συγκεντρώσει 4, 5 ή περισσότερους συνολικά πόντους!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στο συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αντί να συνδέεις τις λέξεις σύμφωνα με τη λέξη του προηγούμενου 
παίκτη, πρέπει να σκεφτείς και να πεις λέξεις που να ανήκουν στην κατηγορία που επέλεξε ο πρώτος παίκτης. 
Όλοι οι υπόλοιποι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι.
Παράδειγμα μιας αλληλουχίας λέξεων σε κατηγορία, με παιχνίδι 4 παικτών

              

Παίκτης 1                        Παίκτης 2                        Παίκτης 3                          Παίκτης 4                         Παίκτης 5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Μπορείς να επιλέξεις να εισάγετε έναν ή και τους δυο από τους παρακάτω προαιρετικούς κανόνες:
�	Ο παίκτης που ξεκινάει πρώτος σε κάθε γύρο επιλέγει εάν θα είναι γύρος Σύνδεσης Λέξεων ή Κατηγορία.
�	Εάν κάποιος παίκτης γυρίσει το 4ο γράμμα από την μια πλευρά του κύβου (κάθε πλευρά του κύβου έχει 4 

γράμματα), η κατεύθυνση του παιχνιδιού αλλάζει!

Αντικείμενα που 
βρίσκεις σε ένα 

μπάνιο!
Αποσμητικό!

Μ

Μπανιέρα! Πετσέτα!Σαπούνι!
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Αφαίρεσε το κάλυμμα το οποίο περιέχει τα γράμματα που φαίνονται 
στην εικόνα, για να έχεις πρόσβαση στο χώρο των μπαταριών.
Εισήγαγε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα και 
επανατοποθέτησε το κάλυμμα ασφαλές και σωστά.

Κατασκευάζεται από την
Ooba Ltd., Rm. 901, 9/F., 
Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy 
Rd., Hong Kong

Εισάγεται / Διανέμεται από την
AS COMPANY Α.Ε.
Οδός Ιωνίας, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ. 57013,
Τ.Θ. 176, Ελλάδα

Εισαγωγέας Κύπρου:
AS COMPANY CYPRUS LTD
Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

2ΧΑΑΑ ή LR03
μπαταρίες
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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.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ: 2ΧΑΑΑ ή LR03 μπαταρίες (Δεν περιλαμβάνονται)

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!

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.

Tο προϊόν & Κατοχυρωμένο Σχέδιο & το WORD CUBE™ & ©2018 είναι κατοχυρωμένα
από την NPD Partnership Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του CSPC.

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΑ
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