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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

ΓΟΝΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βάση - ταμπλό ωκεανού • κάθετο πλέγμα στόχων • 8 πλαστικά πλοία 
• 60 κόκκινες σφήνες “επιτυχίας στόχων” • 140 λευκές σφήνες “αστοχίας 
στόχων" • ετικέτα με αυτοκόλλητα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ
Εντοπίστε και βυθίστε πρώτος τον στόλο των 4 πλοίων του αντιπάλου σας 
πριν το κάνει εκείνος.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
1. Κολλήστε τα αυτοκόλλητα σε κάθε πλευρά της μονάδας του παιχνιδιού, 

όπως φαίνεται εδώ:

Κολλήστε αντίστοιχα τα αυτοκόλλητα και στην άλλη μονάδα του παιχνιδιού. 

2. Αφαιρέστε προσεκτικά τα οχτώ 
πλοία από το πλαστικό πλαίσιο και 
πετάξτε το πλαίσιο. Εάν χρειαστεί, 
χρησιμοποιήστε μια λίμα ή γυαλόχαρτο 
για να αφαιρέσετε τυχόν προεξέχον 
πλαστικό από τα πλοία. Κάθε στόλος 
παίκτη περιέχει τέσσερα διαφορετικά 
πλοία. 

3. Αφαιρέστε τις κόκκινες και λευκές 
σφήνες από το πλαστικό σακουλάκι. 
Μοιράστε τες ομοιόμορφα ανάμεσα 
στους δύο παίκτες και τοποθετήστε τες 
στο μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στο 
πλάι του πλέγματος σας. Πετάξτε 
το σακουλάκι.

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  ΓΙΑ ΜΑΧΗ!
Ξεχωρίστε τα δύο πλέγματα πιέζοντας τα κλιπ που βρίσκονται πλευρικά του 
πλέγματος ωκεανού προς τα έξω.

Εισάγετε το κάθετο πλέγμα στόχων μέσα στη βάση του πλέγματος ωκεανού. 

Καθίστε αντικριστά στις πλευρές του πλέγματος έτσι, ώστε κάθε παίκτης να 
μπορεί να βλέπει μόνο τη μία πλευρά του πλέγματος ωκεανού.

Και οι δύο παίκτες τοποθετήστε κρυφά το στόλο σας στο πλέγμα ωκεανού 
σας. Για να τοποθετήσετε κάθε πλοίο, προσαρμώστε το στις δυο υπάρχουσες 
τρύπες του πλέγματος ωκεανού.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ
• Τοποθετήστε κάθε πλοίο οριζόντια ή κάθετα, αλλά ποτέ διαγώνια.

• Μην τοποθετείτε κάποιο πλοίο έτσι ώστε οποιοδήποτε μέρος του να 
καλύπτει γράμματα ή αριθμούς.

Κολλήστε ένα πορτοκαλί 
αυτοκόλλητο "BATTLESHIP"

Κολλήστε ένα 
μπλε αυτοκόλλητο

Αποθηκευτικός 
χώρος 
σφηνών

Κόλλησε ένα 
μπλε αυτοκόλλητο

Αποθηκευτικός 
χώρος 

πλοίων

Κολλήστε ένα στρογγυλό 
αυτοκόλλητο

Πλέγμα Ωκεανού

Κολλήστε ένα ορθογώνιο 
αυτοκόλλητο

Κολλήστε ένα κενό 
πορτοκαλί αυτοκόλλητο

Πλέγμα στόχων

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ 4 ΠΛΟΙΩΝ ΣΟΥ

Αεροπλανοφόρο – 5 Οπές

Πολεμικό πλοίο – 4 Οπές 

Υποβρύχιο – 3 Οπές

Πλοίο Περιπολίας – 2 Οπές

Κλιπ

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αποφασίστε ποιος θα παίξει πρώτος. Έπειτα παίξτε με τη σειρά, φωνάζοντας τις 
συντεταγμένες και προσπαθώντας να χτυπήσετε τα πλοία ο ένας του άλλου.

ΦΩΝΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΑΣ!
Με τη σειρά σας, διαλέξτε ένα συνδυασμό στο πλέγμα στόχων σας και 
φωνάξτε τις συντεταγμένες σύμφωνα με το γράμμα και τον αριθμό τους. Για 
παράδειγμα, οι συντεταγμένες για αυτή τη θέση είναι D-4.

Όταν φωνάξετε τις συντεταγμένες μιας βολής, ο αντίπαλός σας πρέπει να πει 
εάν η μαντεψιά σας ήταν επιτυχής ή όχι. Μετά τον έλεγχο της βολής σας, η 
σειρά σας τελειώνει.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Εάν η θέση των συντεταγμένων που φωνάξατε έχει ένα πλοίο στο πλέγμα 
ωκεανού του αντιπάλου σας, είναι επιτυχία! Ο αντίπαλός σας, σας λέει ποιο 
πλοίο χτυπήσατε (αεροπλανοφόρο, πλοίο περιπολίας, κτλ.). Σημειώστε τη 
βολή σας τοποθετώντας μία κόκκινη σφήνα στην αντίστοιχη τρύπα στο 
πλέγμα στόχων σας, ενώ ο αντίπαλος τοποθετεί μία κόκκινη σφήνα στην 
αντίστοιχη τρύπα του πλοίου που χτυπήσατε στο δικό του πλέγμα ωκεανού.

ΑΣΤΟΧΙΑ!
Εάν η θέση των συντεταγμένων που φωνάξατε δεν είναι κατειλημμένη 
από ένα πλοίο στο πλέγμα ωκεανού του αντιπάλου σας, αστοχήσατε. 
Τοποθετήστε μια λευκή σφήνα στην αντίστοιχη τρύπα στο πλέγμα στόχων 
σας, ώστε να μην επαναλάβετε τις ίδιες συντεταγμένες. Δεν είναι απαραίτητο 
για τους παίκτες να σημειώνουν κάθε βολή αποτυχίας με λευκές σφήνες στο 
δικό τους πλέγμα ωκεανού.

ΒΥΘΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
Εάν καταφέρετε να μαντέψετε όλες τις θέσεις που καλύπτονται σε ένα πλοίο 
του αντιπάλου σας με κόκκινες σφήνες, έχετε βυθίσει το συγκεκριμένο πλοίο. 
Ο αντίπαλός σας πρέπει να σας πει τι τύπος πλοίου ήταν αυτό που βυθίσατε.

ΝΙΚΗΤΗΣ
Ο πρώτος παίκτης που θα βυθίσει το στόλο των τεσσάρων πλοίων του 
αντιπάλου του κερδίζει το παιχνίδι!

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΩΝ
Οι έμπειροι παίκτες θα απολαύσουν αυτή την εκδοχή του παιχνιδιού, κατά 
την οποία μπορείτε στη σειρά σας να κάνετε όσες περισσότερες βολές, 
όσο τα πλοία του στόλου σας πλέουν. Οι κανόνες είναι ίδιοι εκτός από τους 
παρακάτω:

• Καθένας ξεκινά με κανονιές των τεσσάρων βολών (μια για κάθε πλοίο 
του στόλου). Ρίχνετε βολές μία την κάθε φορά και ο αντιπαλός σας 
ανακοινώνει εάν η βολή σας ήταν επιτυχής ή αστοχήσατε. Σημειώστε τις 
επιτυχίες και τις αστοχίες σας όπως και στο κλασικό παιχνίδι.

• Για κάθε πλοίο σας που βυθίζετε, χάνετε μια βολή στις κανονιές της 
επόμενης σειράς σας. 

Συνεχίστε να φωνάζετε τις κανονιές μέχρι να κερδίσει ένας παίκτης.

Για ένα ακόμα πιο προκλητικό παιχνίδι Κανονιών, μην ανακοινώνετε ποιο από 
τα πλοία σας χτυπήθηκε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Για να αποθηκεύσετε το παιχνίδι σας, μοιράστε τα πλοία και τις σφήνες στα 
συρτάρια πλευρικά του πλέγματος ωκεανού. Μετά αφαιρέστε το κάθετο 
πλέγμα στόχων από τη βάση του πλέγματος ωκεανού. Χρησιμοποιήστε 
το κάθετο πλέγμα στόχων σαν καπάκι τοποθετώντας το πάνω στο 
πλέγμα ωκεανού και κουμπώνοντας το στη θέση του. (Για να ξεχωρίσετε 
τα πλέγματα μεταξύ του, στο επόμενο παιχνίδι σας, πιέστε τα κλιπ που 
βρίσκονται στα πλαϊνά του ωκεανού πλέγματος προς τα έξω.)
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