
έξτρα

НΛEΚTΡΟNIΚΟ НΛEΚTΡΟNIΚΟ
x31.5V AAA

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΕΙΤΕ
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ

0615B2226110 Ab Guess Who Extra    Rules  (GK)

6+

0615B2226110 Ab

2

Αποθήκευση ΠαιχνιδιούΑποθήκευση Παιχνιδιού
1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη 

θέση OFF. 
2. Ασφαλίστε το κλειδί μέσα στη θέση φύλαξης του 

στην κορυφή της μονάδας του παιχνιδιού. 
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο κλειδαρότρυπες είναι 

πιασμένες πάνω σε κάποιο πλαίσιο παραθύρου και 
κλείστε όλα τα παραθυράκια. 

4. Αφαιρέστε τα 2 κομμάτια πλαισίου από τη βάση 
της μονάδας και εφαρμώστε τα πάνω από την 
μπροστινή και την πίσω πλευρά της. 

5. Τοποθετήστε τις κάρτες χαρακτήρων κάτω από 
τα πλαίσια.

Φορητή μονάδα παιχνιδιού με κλειδί • 6 κάρτες 
χαρακτήρων • 2 Κλειδαριές • 2 Βάσεις στήριξης

ΣΤΟΧΟΣ
Να μαντέψεις πρώτος τον χαρακτήρα του 

αντιπάλου σου χρησιμοποιώντας το κλειδί!

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τοποθετήστε τις μπαταρίες. 

(Δείτε για πληροφορίες στο πίσω μέρος.)

Η Εφαρμογή HASBRO ARCADE λειτουργεί με 
τις συσκευές iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0 ή 
μεταγενέστερες) και επιλεγμένες συσκευές Android. 
Δείτε στο www.hasbro.com/arcade πληροφορίες για 
οδηγίες χρήσης, διαθεσιμότητα και συμβατότητα. 
Απαιτείται η συναίνεση γονέα/κηδεμόνα για τη σύνδεση 
στο Internet. Διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. 
Σημείωση: Η εταιρία Hasbro είναι μόνο υπεύθυνη για 
τα περιεχόμενα των δημιουργιών Hasbro. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στους όρους 
τρίτων για περισσότερες πληροφορίες. Η ονομασία Apple, τα λογότυπα Apple, iPhone, 
iPad και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ 
και σε άλλες χώρες. Το Κατάστημα Εφαρμογών αποτελεί σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. 
H Google Play και η Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.

Theora Creation. 
© 2014 Hasbro. All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex, UB11 1ET. UK.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, 
Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

www.hasbro.gr     www.hasbrogames.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο 
(δεν περιλαμβάνεται). 

1.  Όπως και με όλα τα μικρά αντικείμενα, οι μπαταρίες αυτές θα πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε άμεση 
ιατρική φροντίδα. 

2.  Aκολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. 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. 

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 
επανατοποθετήστε τις μπαταρίες) αν χρειαστεί. 

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

Το προϊόν αυτό και οι μπαταρίες του πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά 
στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης. Μην τα πετάτε στον οικιακό σας κάδο 
απορριμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας 
αναφορά. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
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Όταν έρθει η σειρά σας
1. Ρωτήστε μια ΝΑΙ ή μια ΟΧΙ ερώτηση για τον χαρακτήρα 

του αντίπαλου σας. 
2. Ο αντίπαλος σας θα ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσει πατώντας το 

μπλε κουμπί  για ΝΑΙ ή το κόκκινο κουμπί  για ΟΧΙ. 
 Όταν ο παίκτης πατήσει το , θα ακούσετε 

χειροκρότημα και το μπλε φωτάκι θα ανάψει. Όταν ο 
παίκτης πατήσει το , θα ακούσετε αποδοκιμασία και το 
κόκκινο φωτάκι θα ανάψει. 

  Εάν οποιαδήποτε στιγμή ακούσετε έναν βόμβο, μπορεί να συμβεί 
επειδή το κλειδί δεν είναι στη θέση του στην κορυφή της μονάδας 
του παιχνιδιού. Το κλειδί ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη θέση του, ώστε 
να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  και το  κουμπί. Εάν 
βγάλετε έξω το κλειδί και δεν κάνετε μια μαντεψιά, όταν το βάλετε 
πίσω, το παιχνίδι θα σας πάρει τη σειρά και θα την δώσει στον 
επόμενο παίκτη. 

3. Όταν πάρετε την απάντησή σας, κλείστε τα παραθυράκια 
των χαρακτήρων που μπορείτε να αποκλείσετε. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε: "Φοράει καπέλο ο 
χαρακτήρας σου;" Αν ο αντίπαλος σας απαντήσει "Οχι", 
κλείστε όλα τα παραθυράκια στους χαρακτήρες που 
φοράνε καπέλα. Αν ο αντίπαλος σας απαντήσει "Ναι", 
κλείστε όλα τα παραθυράκια στους χαρακτήρες που δεν 
φοράνε καπέλα. 

4. Τώρα είναι η σειρά του αντίπαλου σας. Το φωτάκι της 
σειράς του ή της θα ανάψει και θα παραμείνει έτσι 
μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά του/της. Παίξτε με τη 
σειρά κάνοντας ερωτήσεις μέχρι ένας από εσάς να είναι 
έτοιμος να κάνει μαντεψιά!

1.  Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα 
ακούσετε ένα σφύριγμα και το παιχνίδι θα επιλέξει τυχαία έναν 
παίκτη να ξεκινήσει πρώτος. Το φωτάκι σειράς αυτού του παίκτη 
θα ανάψει. 

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκινήσετε το 
παιχνίδι. Θα ακούσετε μια σύντομη αντίστροφη μέτρηση 
και το παιχνίδι θα επιλέξει τυχαία έναν παίκτη για να 
παίξει πρώτος. Το φωτάκι σειράς αυτού του παίκτη θα 
ανάψει. 

2. Το χρονόμετρο θα αρχίσει να μετράει.  

Όταν έρθει η σειρά σας
 Κάντε μια ΝΑΙ ή μια ΟΧΙ ερώτηση σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΚΛΑΣΙΚΟΥ παιχνιδιού. 
 Θυμηθείτε! Ο αντίπαλος σας θα πρέπει να απαντήσει 

πατώντας το  για ΝΑΙ και το  για ΟΧΙ.
 Παίξτε με τη σειρά κάνοντας ερωτήσεις, ρωτήστε και 

απαντήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Στη σειρά σας, 
μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί για 
να κάνετε μια μαντεψιά αντί να κάνετε μια ερώτηση. 

 Κάθε παίκτης θα έχει συνολικά 45 δευτερόλεπτα να 
κάνει ερωτήσεις ή να μαντέψει στο παιχνίδι! 

 Το χρονόμετρο θα μετράει γρηγορότερα και 
γρηγορότερα όσο τρέχει ο χρόνος σας. Αν ο χρόνος 
σας τελειώσει, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες 
ερωτήσεις, αλλά, όταν έρθει η σειρά σας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το κλειδί για να κάνετε μαντεψιά. 

 Αν τελειώσει ο χρόνος του αντίπαλου σας, μπορείτε να 
συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις στη σειρά σας μέχρι να 
τελειώσει ο δικός σας χρόνος. 

 Όταν το κλειδί αφαιρεθεί, το χρονόμετρο θα σταματήσει. Δεν θα  
 συνεχίσει να μετράει μέχρι να επιστραφεί το κλειδί στη θέση του. 

1. Αφαιρέστε την μπροστινή και την 
πίσω πλευρά του πλαισίου από την 
φορητή μονάδα του παιχνιδιού. 

2. Τοποθετήστε τις πλευρές του πλαισίου 
πάνω στα πλαϊνά της φορητής 
μονάδας, όπως παρουσιάζεται, 
μέχρι να κάνουν κλικ και 
να κουμπώσουν στη θέση τους. 

3. Αποφασίστε ποιος παίκτης θα παίξει 
με την μπλε πλευρά της μονάδας του 
παιχνιδιού και ποιος θα παίξει με την 
κόκκινη.

6. Ενώ οι 
υπόλοιποι 
παίκτες 
κοιτούν αλλού, 
κάθε παίκτης 
επιλέγει 
ένα κρυφό 
χαρακτήρα 
και τοποθετεί την κλειδαριά 
του κάτω από το πλαίσιο 
αυτού του χαρακτήρα μέχρι να 
κουμπώσει στη θέση αυτή κάνοντας 
τον ήχο κλικ. Το παραθυράκι 
θα πρέπει να κλείσει όταν 
τοποθετήσετε την κλειδαριά εκεί. 

7. Ανοίξτε όλα τα κίτρινα 
παραθυράκια.

4. Συμφωνήστε με ποια καρτέλα 
χαρακτήρων θα παίξετε. Σύρετε αυτή 
την καρτέλα μέσα στη σχισμή στην 
πλευρά της μονάδας του παιχνιδιού, 
με όλους τους χαρακτήρες να βλέπουν 
προς εσάς.

5. Βγάλτε το κλειδί 
από την θέση 
φύλαξης του, 
τοποθετήστε το 
μέσα στη σχισμή 
στην κορυφή 
της μονάδας του 
παιχνιδιού και 
πιέστε το προς 
τα κάτω.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σημείωση: Το κλειδί θα πρέπει να παραμένει 
στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΜΠΛΕ 
ΦΩΤΑΚΙ ΣΕΙΡΑΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΦΩΤΑΚΙ ΣΕΙΡΑΣ 

ΜΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ 
με το ΚΛΕΙΔΙ  ΚΛΕΙΔΙ 

Κλασικοί Χαρακτήρες 
Φοράει καπέλο ο χαρακτήρας σου; 

Παιδιά 
Μήπως έχει καφέ μαλλιά ο χαρακτήρας 
σου;

Επαγγέλματα 
Φοράει γυαλιά ο χαρακτήρας σου;

Σούπερ Ήρωες 
Φοράει μπέρτα ο χαρακτήρας σου;

Ζώα 
Μήπως έχει ράμφος ο χαρακτήρας σου;

Τέρατα 
Μήπως έχει τρία μάτια ο χαρακτήρας σου;

1. Επιστρέψτε το κλειδί στην κλειδαριά του. 
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στο παιχνίδι που θα θέλατε. 
3.  Κάθε παίκτης επιλέγει έναν χαρακτήρα και τοποθετεί την κλειδαρότρυπα του κάτω από αυτόν 

τον χαρακτήρα. 
4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να αρχίσει ένα νέο παιχνίδι.

ΠΑΙΞΤΕ ΞΑΝΑ!

Για παίξετε το ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση I. 
Για να παίξετε το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΙΚ ΤΑΚ, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση II.

ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΙΚ ΤΑΚ

Όταν πιστεύετε ότι γνωρίζετε τον χαρακτήρα του αντίπαλου σας, 
κάντε μια μαντεψιά! 

Αν κάνετε λάθος μαντεψιά, δεν θα συμβεί τίποτα. Κλείστε το 
παραθυράκι και τοποθετήστε το κλειδί πίσω στη θέση του στην κορυφή 
της μονάδας του παιχνιδιού. Θα ακούσετε τον ήχο που σημαίνει ότι 
είχατε λάθος απάντηση. Είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να παίξει 
και το φωτάκι σειράς του θα ανάψει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
κλειδί και να μαντέψετε ξανά την επόμενη φορά στη σειρά σας.

Αν μαντέψετε σωστά, θα ακούσετε τον ήχο της νίκης! Κερδίσατε!Αν μαντέψετε σωστά, θα ακούσετε τον ήχο της νίκης! Κερδίσατε!

Αντί να κάνετε μια ερώτηση, βγάλτε το κλειδί από την θέση 
του στην κορυφή της μονάδας του παιχνιδιού. Θα ακούσετε 
τον ήχο της τυμπανοκρουσίας. Τοποθετήστε το κλειδί στην 
κλειδαρότρυπα του χαρακτήρα που νομίζετε ότι έχει επιλέξει ο 
αντίπαλος σου. 

Σημείωση: η μονάδα του παιχνιδιού θα απενεργοποιηθεί και θα επανεκκινήσει το παιχνίδι σας μετά από 5 λεπτά αδράνειας της μονάδας.

Παραδείγματα 
Ερωτήσεων

 ΚΛΕΙΣΤΟ

 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΙΚ ΤΑΚ
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