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Να μαντέψεις το χαρακτήρα του άλλου 
παίκτη πριν εκείνος μαντέψει το δικό σου!
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ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
GAMES

Καρφάκια μαντέματος (x4)

Βαθμολογικός 
πίνακας

Παράθυρο

Πλαίσιο

Επιλογέας

Κουμπί 
Χρονομέτρου

Κουμπί Όχι Όχι

Κουμπί Ναι

Περιεχόμενα

Φορητή κασετίνα ταμπλό, 6 καρτέλες με 
χαρακτήρες δύο όψεων (3 κόκκινες και 3 
μπλε) και 8 καρφάκια μαντέματος
(4 κόκκινα και 4 μπλε).

Σκοπός του Παιχνιδιού

Θάλαμος Μπαταριών & 
Διακόπτης Λειτουργίας (πίσω 
από το λευκό πλαίσιο)
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Μάντεψε Ποιος? Μάντεψε στην Τύχη

Μάντεψε Ποιος? 2 - Γύμνασε το Μυαλό σου!

Παιχνίδι με Χρονόμετρο Τικ-Τακ

Κατασκευάζεται 
στην Κίνα

Το προϊόν αυτό και οι μπαταρίες του θα πρέπει 
να πετιούνται ξεχωριστά στο τοπικό σας κέντρο 
ανακύκλωσης. Μην τα πετάτε στον κάδο 
απορριμμάτων του σπιτιού σας.

ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA TIΣ MΠATAPIEΣ 
Kρατήστε τις παρακάτω πληροφορίες για μελλοντική 
χρήση. H αντικατάσταση των μπαταριών θα πρέπει
να γίνεται από ενήλικα. 
ΠPOΣOXH: 
1.  Aκολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

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

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

3.  Bγάζετε πάντα τις άδειες ή “πεσμένες” μπαταρίες
από το προϊόν.

4.  Aφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, αν δεν
πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για αρκετό
χρονικό διάστημα.

5.  Oι πόλοι παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
6.  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.

7.  MHN XPHΣIMOΠOIEITE EΠANAΦOPTIZOMENEΣ 
MΠATAPIEΣ. MHN EΠANAΦOPTIZETE AΛΛOYΣ
TYΠOYΣ MΠATAPIΩN.

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

Άνοιξε το πλαίσιο στην κόκκινη πλευρά. Ο θάλαμος 
των μπαταριών είναι δίπλα στο κουμπί Όχι Όχι.

Αυτό το παιχνίδι είναι γρήγορο και ξέφρενο 
αφού παίζεις με αντίπαλο το χρονόμετρο 
και τον άλλο παίκτη! Η πίεση είναι μεγάλη... 
όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα! 
Μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε παίκτης χρονομετρείται 
ξεχωριστά, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείς 
τα κουμπιά Ναι και ΌχιΌχι για κάθε απάντηση 
που δίνεις... και πρέπει να το κάνεις γρήγορα!

1.  Αφού τελειώσετε με την Προετοιμασία, 
πατήστε το κουμπί του χρονομέτρου και 
κρατήστε το πατημένο ανάλογα με το 
πόσο γρήγορα θέλετε να παίξετε:

 3 μπιπ = Γρήγορο
 2 μπιπ =  Σούπερ Γρήγορο
 1 μπιπ =  Σχεδόν Αδύνατο!

2.  Ξεκινά πρώτος ο παίκτης του οποίου το 
χρώμα αναβοσβήνει στο χρονόμετρο 
(κόκκινο ή μπλε). 

3.   Θέστε σε λειτουργία το χρονόμετρο 
πατώντας το κουμπί Ναι. 

4.  Ξεκινήστε να παίζετε μόλις αρχίσει να 
μετρά το χρονόμετρο αλλά να θυμάστε, 
είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε 
τα κουμπιά Ναι και ΌχιΌχι για κάθε 
απάντηση και να τα πατάτε όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε! Αν αναβοσβήνει το 
χρώμα σου, κάνεις εσύ την ερώτηση.

5.   Το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσει 
ο χρόνος και των δύο παικτών ή όταν 
κάποιος παίκτης μαντέψει 
σωστά – ό,τι γίνει πρώτο!

•     Αν τελειώσει ο χρόνος ενός παίκτη, ο 
άλλος παίκτης συνεχίζει το παιχνίδι μέχρι 
να τελειώσει και ο δικός του χρόνος. 

•     Αν μαντέψεις σωστά πριν τελειώσει ο 
χρόνος σου, κράτα πατημένο το κουμπί 
Ναι για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσεις 
τον ήχο του πανηγυρισμού!

Αυτό είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι που 
γίνεται πιο διασκεδαστικό όσο πιο πολύ 
το παίζετε. Έχει να κάνει με τις πιο μικρές 
λεπτομέρειες και τις πιο ανεπαίσθητες 
διαφορές μεταξύ δύο επιλεγμένων 
χαρακτήρων. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προσπαθήστε να το παίξετε 
πρώτα με την καρτέλα που έχει τους 
Συνήθεις Υπόπτους.

1.  Ολοκληρώστε την Προετοιμασία,
αλλά επιλέξτε δύο χαρακτήρες, έναν
από κάθε σειρά.

2.  Ξεκινήστε βρίσκοντας τις ομοιότητες
στους δύο χαρακτήρες του άλλου 
παίκτη. Κάντε το διατυπώνοντας τις 
ερωτήσεις σας ως εξής: «Μήπως και 
οι δύο χαρακτήρες έχουν...». Αν ένας 
παίκτης βρει τις ομοιότητες στους δύο 
χαρακτήρες του άλλου παίκτη, θα είναι 
πιο εύκολο να αποκλείσει χαρακτήρες 
από την έρευνά του.

3.  Συνεχίστε βρίσκοντας τις διαφορές
στους δύο χαρακτήρες του άλλου 
παίκτη. Κάντε το διατυπώνοντας τις 
ερωτήσεις σας ως εξής: «Μήπως κάποιος
χαρακτήρας έχει…». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν 
αποκλείετε χαρακτήρες και να θυμάστε τις 
ερωτήσεις που θέσατε και τις απαντήσεις 
που σας δόθηκαν. Για παράδειγμα, κάποιος 
παίκτης ρωτά: «Μήπως κάποιος από 
τους χαρακτήρες έχει μπλε μάτια;»

•      Αν η απάντηση είναι Ναι δεν μπορεί να 
αποκλείσει κανέναν χαρακτήρα αφού 
παρόλο που ένας χαρακτήρας έχει μπλε 
μάτια, δεν γνωρίζει τι χρώμα μάτια έχει 
ο άλλος.

•     Αν η απάντηση είναι ΌχιΌχι τότε μπορεί να 
αποκλείσει όλους τους χαρακτήρες με
μπλε μάτια.

Ο πρώτος παίκτης που θα μαντέψει και 
τους δύο χαρακτήρες κερδίζει 4 βαθμούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να είστε συγκεκριμένοι με το 
χρώμα των γυαλιών, των ματιών και των 
καπέλων.

1.  Αφού τελειώσετε με την Προετοιμασία, 
κάθε παίκτης κάνει τρεις υποθέσεις 
στην τύχη για το ποιος πιστεύει ότι 
θα μπορούσε να είναι ο χαρακτήρας 
του άλλου παίκτη. Αυτό το κάνει 
τοποθετώντας τρία καρφάκια μαντέματος 
δίπλα σε τρεις χαρακτήρες.

2.  Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει 
νικητής. Νικητή, πες στον παίκτη που 
έχασε ποιος ήταν ο χαρακτήρας σου.

3.  Στο τέλος του παιχνιδιού, αν ένα από 
τα καρφάκια κάποιου παίκτη βρίσκεται 
στο σωστό σημείο, κερδίζει 1 επιπλέον 
βαθμό.  Επομένως:

Νίκη + ✔  Μάντεμα στην Τύχη = 3 βαθμοί

Νίκη +   Μάντεμα στην Τύχη = 2 βαθμοί

Ήττα + ✔  Μάντεμα στην Τύχη = 1 βαθμός

•     Αν τελειώσει ο χρόνος και των δύο 
παικτών, τότε κάθε παίκτης με τη 
σειρά του προσπαθεί να μαντέψει το 
χαρατκήρα του άλλου. Κάθε παίκτης 
έχει τρεις προσπάθειες – ο πρώτος που 
θα μαντέψει σωστά είναι ο νικητής! 

•    Αν λυγίσεις από την πίεση όλων αυτών 
και κάνεις κάποιο λάθος (π.χ. πατήσεις 
λάθος κουμπί) πες στον άλλο παίκτη το 
λάθος σου και συνέχισε να παίζεις.
Ο νικητής σημειώνει 2 βαθμούς.
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Υπάρχουν 4 παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε: Κλασικό, Μάντεψε στην Τύχη,Κλασικό, Μάντεψε στην Τύχη,
Χρονόμετρο Τικ ΤακΧρονόμετρο Τικ Τακ and Μάντεψε Ποιος? 2.Μάντεψε Ποιος? 2. Γυρίστε τη σελίδα για να δείτε πώς

μπορείτε να παίξετε τα υπόλοιπα παιχνίδια. 

Αστεία Πρόσωπα
Μήπως ο χαρακτήρας σου
έχει μεγάλη μύτη;

Julia
Αγλαΐα

Οικιακά Είδη
Μήπως ο χαρακτήρας σου
ζει στην κουζίνα;

Toilette
Τουαλέτα

Συνήθεις Ύποπτοι
Μήπως ο χαρακτήρας
σου είναι κορίτσι;

ToiletteWCΜαρία

1.  Κάθε παίκτης παίρνει ένα σετ από τρεις 
καρτέλες με χαρακτήρες – κόκκινες
ή μπλε.

Προετοιμασία

2.  Ανοίξτε την κασετίνα τραβώντας τις δύο 
πλευρές προς τα έξω σε κάθε γωνία και 
στήστε την ανάμεσα στους παίκτες. 
Σιγουρευτείτε ότι η κόκκινη πλευρά 
κοιτάζει προς τον παίκτη με τις κόκκινες 
καρτέλες και η μπλε προς τον παίκτη με 
τις μπλε καρτέλες. 

3.  Κάθε παίκτης βάζει το δάχτυλό του μέσα 
από το άσπρο πλαίσιο και το τραβά προς 
το μέρος του – με ένα «κλικ» ανοίγουν 
όλα τα παράθυρα.

4.  Συμφωνήστε με ποιο θέμα (ποιους 
χαρακτήρες) θα παίξετε. 

5.  Κάθε παίκτης βρίσκει την πλευρά της 
καρτέλας με το ίδιο θέμα και το 
τοποθετεί στη δική του πλευρά της 
κασετίνας (οι υπόλοιπες καρτέλες 
μπορούν να αποθηκευτούν κάτω από 
την επιλεγμένη καρτέλα).

6.  Κλείστε το πλαίσιό σας – όλα τα 
παράθυρα πρέπει να είναι ανοικτά ώστε 
να μπορείτε να δείτε όλους τους 
χαρακτήρες, π.χ. αν συμφωνήσατε να 
έχετε ως θέμα τα Τέρατα, τότε και οι δύο 
πρέπει να μπορείτε να δείτε όλους τους 
χαρακτήρες των Τεράτων.

7.  Μυστικά κάθε παίκτης γλιστρά έναν από 
τους επιλογείς του πάνω από τη φιγούρα 
που θέλει. Μετά την έναρξη του 
παιχνιδιού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη 
θέση του επιλογέα σας! 

8.  Την πρώτη φορά που παίζετε, 
σιγουρευτείτε ότι ο βαθμολογικός σας 
πίνακας είναι στο μηδέν.

Πώς να παίξετε το Κλασικό Μάντεψε Ποιος? 

Παιδιά
Μήπως ο χαρακτήρας σου
είναι αγόρι;

Αιμιλία

Τέρατα
Μήπως ο χαρακτήρας
σου έχει 3 μάτια;

ÄähozΧάζης

Ζώα
Μήπως ο χαρακτήρας σου
είναι ερπετό;

Tigerhai
Καρχαρίας

Ο Τελικός Νικητής

Ο πρώτος παίκτης που φτάνει στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (12 
βαθμούς) είναι ο νικητής.

Κλείσιμο Κασετίνας

1.    Απενεργοποιήστε το παιχνίδι 
ανοίγοντας το πλαίσιο στην κόκκινη 
πλευρά και σπρώχνοντας τον διακόπτη 
κάτω από το κουμπί ΌχιΌχι. 

2.    Κατά το κλείσιμο της κασετίνας, 
σιγουρευτείτε ότι οι δύο πλευρές 
ενώνονται σωστά στο πάνω μέρος.

Ερωτήσεις

Παρατήρησε τις διαφορές μεταξύ 
των χαρακτήρων στις καρτέλες των 
θεμάτων. Αυτό  θα σε βοηθήσει να 
σκεφτείς τις καλύτερες ερωτήσεις
που μπορείς να κάνεις.
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1.    Θέστε σε λειτουργία το παιχνίδι 
ανοίγοντας το πλαίσιο στην κόκκινη 
πλευρά και σπρώχνοντας τον διακόπτη 
κάτω από το κουμπί ΌχιΌχι προς το ‘I’.

2.    Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης παίζει 
πρώτος. Ξεκινά κάνοντας στον άλλο 
παίκτη μία ερώτηση που να μπορεί να 
απαντηθεί με Ναι ή ΌχιΌχι. 

3.   Ο άλλος παίκτης δεν πρέπει να πει 
τίποτα! Αντ’ αυτού, πρέπει να πατήσει το 
κουμπί Ναι ή το κουμπί ΌχιΌχι. 

•   Θα ακούσετε και οι δύο έναν ήχο 
που σχετίζεται με την απάντηση, π.χ. 
μπορεί να ακούσετε κάποιον να γελά 
αν η απάντηση είναι Ναι ή κάποιον 
να κλαίει αν η απάντηση είναι Όχι. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ήχοι, 
που επιλέγονται τυχαία.

4.   Όταν ο πρώτος παίκτης πάρει την 
απάντησή του, πρέπει να κλείσει τα 
παράθυρα σε όλους τους χαρακτήρες 
που αποκλείονται από την έρευνά του. 
Για παράδειγμα, ρωτάει: «Μήπως ο 
χαρακτήρας σου έχει μπλε μάτια;»

 •  Αν η απάντηση είναι Ναι, κλείνει τα 
παράθυρα σε όλους τους χαρακτήρες 
που δεν έχουν μπλε μάτια.

 •  Αν η απάντηση είναι ΌχιΌχι, κλείνει τα 
παράθυρα σε όλους τους χαρακτήρες 
που έχουν μπλε μάτια.

5.    Όποια και αν είναι η απάντηση, όταν 
ο πρώτος παίκτης κλείσει όλα τα 
παράθυρά του, τότε έρχεται η σειρά του 
άλλου παίκτη να του κάνει μια ερώτηση. 

6.    Συνεχίστε να παίζετε με τη σειρά μέχρι 
ένας από εσάς να είναι έτοιμος να 
μαντέψει.

 •  Αν κάποιος παίκτης μαντέψει λάθος, 
τότε πρέπει να κλείσει το παράθυρο σε 
αυτόν το χαρακτήρα. Είναι η σειρά του 
άλλου παίκτη.

 •  Δεν μπορείτε να μαντέψετε αμέσως 
μετά από μια ερώτηση – πρέπει να 
περιμένετε να έρθει ξανά η σειρά σας.

7.  Αν ο άλλος παίκτης μαντέψει το 
χαρακτήρα σου, τότε πρέπει να 
κρατήσεις πατημένο το κουμπί Ναι για 3 
δευτερόλεπτα για να ακούσετε τον ήχο 
του πανηγυρισμού. 

8.  Ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς.
Σημειώστε το σκορ σας στον 
βαθμολογικό σας πίνακα.

Προαιρετική Κίνηση
Αν ένας παίκτης απαντήσει Ναι ή ΌχιΌχι αντί 
να πατήσει το κουμπί, τότε ο άλλος παίκτης 
κερδίζει έναν βαθμό!

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ!
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