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Στόχος
Να είστε ο πρώτος παίκτης που θα τοποθετήσει τέσσερα 
από τα χρωματιστά σου πούλια στη 
σειρά – οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια.

Περιεχόμενα
• Πλέγμα παιχνιδιού με δίσκους
• 21 κίτρινα πούλια
• 21 κόκκινα πούλια

Την Πρώτη Φορά που θα Παίξετε 
Συναρμολογήστε την Τοποθέτηση των Δίσκων 
εισάγοντας τα δύο δοντάκια του ενός δίσκου στις 
εγκοπές στην άκρη του δίσκου, κοντά στο κάτω 
μέρος της κάθε στήλης. Επαναλάβετε το ίδιο και 
για τον άλλο δίσκο. Το συναρμολογημένο παιχνίδι 
φαίνεται εδώ.

Στήσιμο Παιχνιδιού
Διπλώστε προς τα έξω τους δύο δίσκους και 
βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του σύρτη είναι στη μέση 
του πλέγματος. Ανοίξτε τα καπάκια στην κορυφή της 
κάθε στήλης και ρίξτε τα πούλια μέσα στις στήλες του 
πλέγματος: κίτρινα από τη μια πλευρά, κόκκινα από την 
άλλη. Τοποθετήστε το παιχνδιού με το πλέγμα μεταξύ 
των δύο παικτών. Αποφασίστε ποιος θα παίξει πρώτος, 

οι παίκτες συνεχίζουν εναλάξ. Όταν έρθει η σειρά σας, σύρετε ένα από τα χρωματιστά σας πούλια 
έξω από μια πλευρά της στήλης και ρίξτε το μέσα σε οποιαδήποτε από τις τρύπες του πλέγματος. 

Κερδίζοντας
Ο πρώτος παίκτης που θα τοποθετήσει τέσσερα από τα χρωματιστά του πούλια στη σειρά – 
οριζότια, κάθετα ή διαγώνια – κερδίζει. Εάν υπάρχει ισοπαλία, ξανακάντε μια αναμέτρηση. 

Παίξτε Ξανά
Σπρώξτε τον σύρτη προς τη μια πλευρά για να απελευθερωθούν τα πούλια. Μετά σύρετε τον 
πίσω προς τη μέση του πλέγματος. Τοποθετήστε τα πούλια πίσω μέσα στις στήλες του πλέγματος.

Αποθήκευση
Τοποθετήστε τα πούλια πίσω στις στήλες πλευρικά του πλέγματος και κουμπώστε να κλείσουν τα 
καπάκια στην κορυφή της κάθε στήλης. Διπλώστε προς τα πάνω τους δίσκους.

Καπάκι Πλέγμα Στήλη

Εγκοπή 
Δοντάκι δίσκου

Δίσκος 
Σύρτης

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ
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iPhone, iPad και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα 
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της Apple Inc. H Google Play και η Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
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