
Αντικειμενο

Ένα μπαλάκι και ένα κύπελλο… Βάλε το μπαλάκι μέσα στο 

κύπελλο. Αν το κάνεις όπως σου δείχνει η κάρτα, τότε κρατάς 

την κάρτα. Ο πρώτος που θα μαζέψει 3 κάρτες κερδίζει!

 
 

 

 Προσοχή
Μη χρησιμοποιείς το κύπελλο Cuponk για να πιεις. 
Μη ρίχνεις ποτέ υγρά μέσα στο κύπελλο.

τελειωσε το ΠΑιχνιδι;

Βάλε τον διακόπτη I/O του κυπέλλου στη θέση O. 

Το παιχνίδι σβήνει μετά από 15 λεπτά εφόσον δεν 

χρησιμοποιηθεί. Μια κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κάθε 

15 δευτερόλεπτα για να σου υπενθυμίσει ότι το παιχνίδι 

είναι ακόμα ενεργοποιημένο.

ΑΠοθήκευσή

•  ΠΟΤΕ μην βάζεις το παιχνίδι στην άκρη.

•  Δεν περιλαμβάνονται φυτά εσωτερικού 

χώρου και επιπλοσυνθέσεις. 

Περιλαμβάνεται μόνο ό,τι βλέπεις στα 

περιεχόμενα.
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ΗΛΙΚΙΑ

ΑντΙΚΑτΑστΑσΗ 
μπΑτΑρΙών
1.  Σιγουρέψου ότι ο διακόπτης στο κάτω μέρος 

του κυπέλλου είναι στη θέση O.
2.  Χαλάρωσε τη βίδα στη θήκη των μπαταριών 

και βγάλε το πορτάκι.
3.  Τοποθέτησε 3 μπαταρίες AAA. Πρόσεξε τη θέση των πόλων + και –.
4.  Βίδωσε ξανά το πορτάκι στη θήκη των μπαταριών.

σΗμΑντΙΚΟ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 

   πρΟσΟΧΗ:
1.  Όπως και µε όλα τα µικρά αντικείµενα, οι µπαταρίες αυτές 

θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης αναζητήστε άµ εση ιατρική φροντίδα. 

2.  Aκολουθήστε προσεκτικά τις οδηγέες. Xρησιµοποιείτε µόνο 
τις ενδεδειγµένες µπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε 
τοποθετήσει σωστά, σύµφωνα µε τις ενδείξεις + και – των πόλων. 

3.  Mην αναµειγνύετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες, ή στάνταρ 
(άνθρακα-ψευδαργύρου) µε αλκαλικές µπαταρίες. 

4.  Bγάζετε πάντα τις άδειες ή “πεσµένες” µπαταρίες από το προϊόν. 
5.  Aφαιρέστε τις µπαταρίες από το προϊόν, αν δεν πρόκειται να το 

χρησιµοποιήσετε για αρκετό χρονικό διάστηµα. 
6.  Oι πόλοι παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. 

Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο 
κέντρο ανακύκλωσης μπαταριών της περιοχής σας. 
Μην τις πετάς σε κάδο οικιακών απορριμμάτων.
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7.  Kατά την περίπτωση που το προϊόν προκαλέσει ή επηρεαστεί από 
τοπική ηλεκτρική παρεµβολή,συνίσταται η αποµάκρυνσή του από 
τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές. Eπανεκκινήστε (κλείστε και 
ξανανοίξτε ή αφαιρέστε και επανατοποθετήστετις µπαταρίες)  
αν χρειαστεί.

8.  EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠ ATAPIEΣ: µην τις αναµειγνύετε ποτέ 
µε άλλους τύπους µπαταριών. Oι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 
πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν την επαναφόρτισή 
τους. Eπαναφορτίστε τις µ παταρίες κάτω από την επίβλεψη 
ενηλίκα. MHN EΠANAΦOPTIZETE AΛΛOYΣ TYΠOYΣ MΠATAPIΩN.

El Campeón

ΠεριεχομενΑ

 • 2 μπαλάκια Cuponk • 1 ηλεκτρονικό κύπελλο Cuponk  

• 1 χαρτονένιο χωνί (εξάρτημα) • 30 κάρτες με τρικ (5 κάρτες 

με τρικ για το χωνί, 5 κενές κάρτες, 20 κάρτες με τρικ Cuponk)

συνΑρμολογήσή

1. Τύλιξε το χωνί γύρω από το κύπελλο.

2. Βάλε το γλωσσίδι στη σχισμή.

3.  Προσάρμοσε το χωνί ώστε να κάθεται στο χείλος  

του κύπελλου.
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συντομοι 
κΑνονεσ

1. Τράβηξε μια κάρτα

2. Ρίξε το μπαλάκι 
 – Τα κατάφερες; Αν ναι, κράτα την κάρτα 
 –  Αστόχησες; Προσπαθεί ο επόμενος 

παίκτης

3.  Ο πρώτος παίκτης που θα 
μαζέψει 3 κάρτες ΚΕΡΔΙΖΕΙ!

4. Επαναλάβετε

5. Το κατάλαβες; Εμπρός λοιπόν!

ΠροετοιμΑσιΑ

1.  Ανακάτεψε τις κάρτες και τοποθέτησέ τις ανάποδα. 

Αυτές τις κάρτες θα τραβά ο κάθε παίκτης.

2.  Θέσε το παιχνίδι σε λειτουργία – βάλε τον διακόπτη I/O 

που βρίσκεται κάτω από το κύπελλο στη θέση I.

3.  Αποφασίστε ποιος θα παίξει πρώτος, δεύτερος, τρίτος 

κ.λπ. Ρίχνετε το μπαλάκι πάντα με την ίδια σειρά.

Πωσ ΠΑιζετΑι

Όταν έλθει η σειρά σου:

1. Τράβηξε την πρώτη κάρτα.

. 

Έχεις τόσες 
προσπάθειες 
για τη βολή 

σου.

Εάν η κάρτα σου δεν δείχνει αναπήδηση, 

δεν είναι υποχρεωτικό να αναπηδήσει το 

μπαλάκι πριν μπει στο κύπελλο.  

Αν θέλεις όμως, μπορείς να την  

κάνεις να αναπηδήσει.

CUSTOM TRICK
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2.  Πρώτα, συμφωνήστε για το πόσο μακριά 

από το κύπελλο θα ρίχνετε το μπαλάκι. 

ρίξε τη μπαλάκι σου.

3. Τα κατάφερες;

 Αν νΑι! 

 Κράτα την κάρτα μπροστά σου. 

 Ο επόμενος παίκτης τραβά μια νέα κάρτα.

 Αν οχι!

  Ο επόμενος παίκτης ρίχνει βολή με την κάρτα 

που τράβηξες. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες – εάν το 

καταφέρει, κρατά την κάρτα. Εάν αστοχήσει, 

δοκιμάζει ο επόμενος παίκτης.

Εάν τραβήξεις κενή κάρτα, 

τότε μπορείς να κάνεις ένα 

δικό σου τρικ.

•  Εάν ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ δεν καταφέρει τη βολή και η 

κάρτα σου επιστρέψει σε σένα, τράβηξε μια νέα κάρτα 

και ξεκίνα ξανά.

Ποιοσ κερδιζει

Ο πρώτος παίκτης που θα μαζέψει 3 κάρτες κερδίζει.

γιΑ Προχωρήμενουσ

•  Κάντε βολές για όλες τις κάρτες. Όποιος μαζέψει τις 

περισσότερες, κερδίζει.

• Συνδυάστε βολές για να δημιουργήσετε νέα τρικ.
Εάν η κάρτα σου δείχνει μία ή 

περισσότερες αναπηδήσεις, ρίξε 

το μπαλάκι σου με τον αντίστοιχο 

αριθμό αναπηδήσεων.

Αλλοι τροΠοι νΑ ΠΑιξεισ

•  Χρησιμοποίησε τις 5 κενές κάρτες για να δημιουργήσεις 

βολές που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο που παίζεις ή 

στο προσωπικό σου στυλ. Εντυπωσίασε τους φίλους και 

τους θαυμαστές σου – δημιούργησε «φευγάτες» βολές 

και τράβηξε τις σε βίντεο, ώστε να έχεις αποδείξεις.

•  Για μεγαλύτερη ευκολία, άφησε το εξάρτημα σε όλη 

τη διάρκεια του παιχνιδιού.

•  Εάν έχεις περισσότερα από ένα εξαρτήματα, 

συνδύασε όλες τις κάρτες που έχεις και φτιάξε ένα 

πακέτο Super Cuponk.

• Φτιάξε τους δικούς σου κανόνες!
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Double B

TRICK NO. 014
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Going the Distance
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Εάν στο τρικ χρησιμοποιείται το 

χωνί, εφαρμόστε το στο κύπελλο 

(βλέπε σελίδα 1).
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