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Καλώς ήρθες στο κόσμο του BEYBLADE BURST™. 
Έναν κόσμο γεμάτο δράση στον οποίο μονομαχείς 

με άλλους παίκτες! 

Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για το πως θα 
δημιουργήσεις την δική σoυ BEYBLADE BURST™ συλλογή. 

Περιέχει τους κανόνες, τους διάφορους τύπους 
BEYBLADE BURST™ σβούρων και πληροφορίες

 για να γίνεις ο καλύτερος στη μάχη.

Συνδύασε την σβούρα με τις ικανότητές σου στη 
μάχη και γίνε ο καλύτερος!

3, 2, 1 – ΡΙΞΕ ΤΗ  ΣΒΟΥΡΑ!

Fantasy scene.



BEYBLADE BURST™
Οι BEYBLADE BURST™ σβούρες 
περιστρέφονται (ονομάζονται και Beys). Δώσε 
εκπληκτικές μάχες με αυτές τις σβούρες.  
Διαθέτουν 3 επίπεδα για να τις διαμορφώσεις 
όπως εσύ επιθυμείς. Δημιούργησε διάφορους 
συνδυασμούς και διαλύσε τις σβούρες των 
αντιπάλων σου. Απόκτησε περισσότερες 
σβούρες για να δημιουργήσεις νέους 
συνδυασμούς. 

THE BEYBLADE BURST BEYSTADIUM™ 
Δώσε μάχη στο BEYBLADE BURST 
Beystadium™. Κάθε BEYBLADE BURST 
Beystadium™ διαθέτει διαφορετικό πεδίο 
μάχης που επηρεάζει τις μάχες σου. Επέλεξε 
την κατάλληλη σβούρα και δώσε μάχη σου!

ΜΑΧΗ
3, 2, 1 - ΡΙΞΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ! 
Χρησιμοποίησε το εργαλείο εκτόξευσης 
για να ρίξεις τις σβούρες. Η σβούρα που 
δεν θα διαλυθεί κερδίζει τη μάχη. 

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

BEYBLADE BURST™ ;

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!



ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ενισχύει τη σβούρα στη 
μάχη.

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΜΙΝΟΥ 
Επηρεάζει τη δύναμη και το 
βάρος της σβούρας, 
δημιουργώντας διαφορετικές 
δυνατότητες στη μάχη.

ΑΚΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Επηρεάζει την κίνηση της 
σβούρας - αν θα 
περιστρέφεται η σβούρα σε 
ένα σημείο ή θα κινείται σε 
όλο το BEYBLADE BURST 
Beystadium™.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ 

Σ Β Ο Υ Ρ Ε Σ  Μ Ε  
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  ΚΑΙ ΔΩΣΕ 
ΜΑΧΗ!

Κάθε σβούρα αποτελείται από 3 μέρη. Κάθε μέρος παίζει τον δικό του 
ρόλο για την καλύτερη απόδοση της σβούρας.



ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΥΠΟΙ BEYBLADE BURST™
Οι σβούρες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες μάχης 
βάσει της δύναμης που διαθέτουν.

ΣΒΟΥΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
κινούνται γρήγορα στο Beyblade
Burst Beystadium™ και χτυπούν με 
δύναμη.

ΣΒΟΥΡΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
αντέχουν στις επιθέσεις των αντιπάλων 
σου. 

ΣΒΟΥΡΕΣ ΑΜΥΝΑΣ
αντέχουν στις επιθέσεις και διατηρούν μία 
σταθερή θέση κατά τη διάρκεια της 
μάχης.

ΣΒΟΥΡΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
συνδυάζουν την Επίθεση, την Αντοχή και 
την Άμυνα και συνήθως διαθέτουν 
χαρακτηριστικά και από τους άλλους τρεις 
τύπους.



Burst
rates vary.

Fantasy scene.

ΝΙΚΗΤΗΣ
Κάθε παίχτης επίλεγει την BEYBLADE BURST™ σβούρα και τον εκτοξευτή του. 
Ρίξτε τις σβούρες στην αρένα BEYBLADE BURST Beystadium™. Ο πρώτος 
παίχτης που θα αποκτήσει 3 πόντους είναι ο νικητής! 

ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΤΟΝ BEYBLADE BURST™ ΕΞΟΤΕΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΙΣ ΤΗ 
ΣΒΟΥΡΑ

ΔΙΠΛΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ

Δώσε μάχες με τις BEYBLADE BURST™ σβούρες στην αρένα BEYBLADE BURST™ 
Beystadium™. Αν καταφέρεις να διαλύσεις τη σβούρα του αντίπαλού σου κερδίζεις 2 
πόντους. (Burst rates vary) Ο πρώτος παίχτης που θα κερδίσει 3 πόντους είναι ο 
νικητής!

1 ΠΟΝΤΟΣ 1 ΠΟΝΤΟΣ
 ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ

Βγάλε τη σβούρα του 
αντιπάλου σου εκτός 
της BEYBLADE 
BURST™ αρένας ή 
ρίξε την στα κενά και 
κέρδισε 1 πόντο.

2 ΠΟΝΤΟΙ
 ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Κερδίζεις τον πόντο 
όταν η BEYBLADE 
BURST™ σβούρα του 
αντιπάλου σταματήσει 
να περιστρέφεται και η 
δική σου συνεχίζει.

ΔΙΑΛΥΣΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ
Εάν διαλυθεί η 
BEYBLADE 
BURST™ σβούρα 
του αντιπάλου σου 
κερδίζεις 2 πόντους.

Αποκλειστική χρήση των BEYBLADE BURST™ σβούρων με την BEYBLADE BURST Beyblade™ 
αρένα. ΜΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ όταν οι σβούρες βρίσκονται μέσα και 
περιστρέφονται. Μην χρησιμοποιείται σαν αρένα: τραπέζια ή υπερυψωμένες επιφάνειες. Οι 
σβούρες ενδέχεται να αναπηδήσουν  και να σας τραυματίσουν στο πρόσωπο ή στα μάτια.
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ΜΑΖΕΨΕ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ!Διαμόρφωσε τις 
σβούρες σου μόνο με BEYBLADE BURST™ 
σβούρες.

ΜΑΖΕΨΕ
Μεγάλωσε την BEYBLADE BURST™ συλλογή σου για περισσότερες 
τακτικές μάχης

ΕΝΩΣΕ
Συνδύασε όποια από τα 3 μέρη της BEYBLADE BURST™ σβούρας σου 
επιθυμείς με άλλες σβούρες για καλύτερες μάχες. Όσο η συλλογή σου 
μεγαλώνει, γίνεσαι πιο δυνατός.  

ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ
Συνδύασε τα κατάλληλα τμήματα της BEYBLADE BURST™ σβούρας σου 
και γίνε ο πιο δυνατός. Χρήσιμες πληροφορίες για να επιλέξεις την 
κατάλληλη στρατηγική: Ποιον τύπο BEYBLADE BURST™ σβούρας 
χρησιμοποιεί ο αντίπαλος και ποιον εσύ; Σε ποια BEYBLADE BURST 
Beystadium™ αρένα δίνετε μάχη; Κάνε προπόνηση. Προετοιμάσου. ΡΙΞΕ ΤΗ 
ΣΒΟΥΡΑ!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΧΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΒΟΥΡΑΣ
• Ρίξε τη σβούρα και παρατήρησε πως
περιστρέφεται και προς ποια κατεύθυνση.
• Μάθε τα χαρακτηριστικά της και την ροπή
της.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ
• Τα σχοινιά είναι κουλουριασμένα στη
συσκευασία. Για καλύτερα αποτελέσματα 
ρίξε τις σβούρες σου πολλές φορές.

ΚΑΝΕ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙΣ ΤΙΣ 
ΣΒΟΥΡΕΣ

Βελτιώνοντας τις τεχνικές σου θα 
καταφέρεις:
• Να κάνεις πιο δυνατές επιθέσεις
• Να αναβαθμίσεις τις σβούρες σου για να
κινούνται πιο γρήγορα
• Να βελτιώσεις την διάρκεια περιστροφής της
σβούρας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μάθε περισσότερα για τη  BEYBLADE BURST™ σβούρα σου και δώσε μάχες! 



ΤΟ BEYBLADE BURST™ 
ΚΑΤΑΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ!

Η BEYBLADE BURST™ εφαρμογή είναι συμβατή με επιλεγμένες συσκευές iPhone®, iPad®, iPod 
touch® και συσκευές Android. Τυχόν εμημερώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την συμβατότητα. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
beyblade.hasbro.com για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα 
και οδηγίες. Συμβουλευτείτε έναν γονέα πρώτα. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες/χώρες.  

Apple, το λογότυπο Apple , iPhone, iPad και iPod touch είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., 
εγγεγραμμένο  στην Αμερική και σε άλλες χώρες. App Store είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Android, 
Google Play και το λογότυπο Google Play είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΚΑΝΑΡΕ 

ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ!

Συνδύασε διαμόρφωσε και δώσε μάχη με τις BEYBLADE 
BURST™ σβούρες  σου στην BEYBLADE BURST™ 
εφαρμογή. Συναγωνίσου τους φίλους σου μέσω wifi. 
Προσπάθησε να νικήσεις για να ξεκλειδώσεις εικονικές 
πίστες για τη σβούρα! Η διασκέδαση με την BEYBLADE 
BURST™ εφαρμογή δεν τελειώνει ποτέ!

• Σκάναρε τον κωδικό που βρίσκεται
στο καπάκι της κάθε σβούρας για να
δώσεις μάχη στην εφαρμογή – κάθε
καπάκι έχει την δική του επίθεση
πνεύματος.

• Διαμόρφωσε τη BEYBLADE
BURST™ σβούρα σου όπως εσύ
θες.

• Δώσε μάχες και ξεκλείδωσε μέρη
για τις BEYBLADE BURST™
σβούρες σου.

ΡΙΞΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ™*

Fantasy scene.



ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ Ο 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑ BEYBLADE 

BURST™ ΤΟΥΡΝΟΥΑ!

1. Εκτύπωσε το φυλλάδιο

2. Συγκέντρωσε τους BEYBLADE
BURST™ ανταγωνιστές

3. Όρισε τους πρώτους γύρους

4. Κάθε μάχη πρέπει να γίνεται σε
BEYBLADE BURST Beystadium™. Ο
πρώτος παίκτης που θα συγκεντρώσει 3
πόντους κερδίζει και προκρίνεται στον
2ο γύρο!*

5. Οι νικητές του δεύτερου γύρου
προκρίνονται στον 3ο γύρο για να
δώσουν μάχη για να γίνουν οι
πρωταθλητές στο BEYBLADE
BURST™ τουρνουά!

CHAMPIONCHAMPION
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BATTLE

BURST!
FOR THE11 22 33

*
Για μεγαλύτερης διάρκειας τουρνουά, ο παίκτης πρέπει να κερδίσει 2 από τους 3 γύρους για προκριθεί στον 
επόμενο γύρο. 

Να χρησιμοποιείτε μόνο BEYBLADE BURST™ σβούρες και BEYBLADE BURST Beystadium ™.

Fantasy scene.
Burst rates

vary.




