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• Βάση Παιχνιδιού 
• 4 Κεφαλάκια Ιπποποταμούληδων 
• 4 Σώματα Ιπποποταμούληδων 
• 4 Εκτοξευτήρες & Οδηγοί Βόλων  
• 20 Πλαστικοί Βόλοι • Φύλλο Ετικετών 

ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ιπποποταμούληδες: Αφαίρεσε κάθε Ιπποποταμούλη πιέζοντας τον προς τα μέσα και τραβώντας τον έξω από 
τις προεξοχές. Στη συνέχεια, ανασήκωσε κάθε Ιπποποταμούλη υπό γωνία. Γύρισε τη βάση του παιχνιδιού ανάποδα.

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που παίζεις,
πήγαινε στα βήματα 3-8.  πήγαινε στα βήματα 6-8.  

Εάν έχεις παίξει ήδη ξανά,

Ετικέτες: Τοποθέτησε το όνομα του 
αντίστοιχου χρώματος και την ετικέτα των 
ματιών σε κάθε Ιπποποταμούλη. 

Σώματα Ιπποποταμούληδων: Τοποθέτησε κάθε Ιπποποταμούλη 
σύροντάς τις μπροστινές προεξοχές στη βάση του παιχνιδιού. Πίεσε προς τα 
κάτω και προς τα μέσα για να ασφαλίσεις τον Ιπποποταμούλη στη θέση του.

Ξύπνα τους Ιπποποταμούληδες: Για να προετοιμάσεις κάθε Ιπποποταμούλη 
για παιχνίδι, κράτα πατημένη την ουρά του και τράβηξε το λαιμό του προς τα έξω 
και προς τα κάτω για να τον απελευθερώσεις από την προεξοχή. Πίεσε και άφησε την 
ουρά του Ιπποποταμούλη μερικές φορές. 

Βόλοι: Τοποθέτησε 5 βόλους σε κάθε 
αυλάκι απελευθέρωσης βώλων.

Εκτοξευτήρες Βόλων: Τοποθέτησε και τους τέσσερις εκτοξευτήρες 
Βόλων στη βάση του παιχνιδιού.

Κεφαλάκια Ιπποποταμούληδων: Τοποθέτησε κάθε κεφαλάκι 
προσαρμόζοντας τη σφήνα μέσα στην οπή σε μία πλευρά και, στη συνέχεια, 
περιστρέφοντας και προσαρτώντας την άλλη πλευρά. 
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ΠΑΙΚΤΕΣςΧαρούμενοι 

ς 0-3ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά μέρη.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 
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Άλλοι Τρόποι Παιχνιδιού:

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ: Καταβρόχθισε τον Χρυσαφί Βόλο!

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ! 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥΛΗΔΕΣ!
Συναρμολογημένοι και έτοιμοι 

για παιχνίδι

Διάλεξε Ιπποποταμούλη: Διάλεξε έναν Ιπποποταμούλη. Ο Χρυσαφί Βόλος μπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιοδήποτε αυλάκι απελευθέρωσης βώλων.

Εκτόξευσε τους Βώλους: Πίεσε τους εκτοξευτήρες βόλων για να απελευθερώσεις όλους τους βόλους 
ταυτόχρονα.

Καταβρόχθισε τα Πάντα: Πίεσε και άφησε την ουρά του Ιπποποταμούλη για να αρχίσει το 
καταβρόχθισμα! Όλοι οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα. Νικητής είναι ο Ιπποποταμούλης που θα 
καταβροχθίσει τον Χρυσαφί Βόλο! 

Αποθήκευση Βόλων: Αφαίρεσε τους 
βόλους από το παιχνίδι. Πάρε το ταμπλό 
του παιχνιδιού και τοποθέτησε τους βόλους 
στο κεντρικό συρτάρι αποθήκευσης. Κλείσε 
το καπάκι. 

Αποθήκευση Ιπποποταμούλη: 
Τοποθέτησε κάθε Ιπποποταμούλη στις γωνίες 
της βάσης τους παιχνιδιού. Τοποθέτησε τους 
Ιπποποταμούληδες στις πλευρικές προεξοχές 
για να ασφαλίσουν στη θέση τους. 

Όταν τελειώσεις, 
το παιχνίδι θα 
πρέπει να  

δείχνει έτσι και 
να χωράει σωστά 
στο κουτί. 

Λαιμοί Ιπποποταμούληδων: Ασφάλισε 
το λαιμό στη θέση του πιέζοντας την ουρά 
του Ιπποποταμούλη και σηκώνοντας το λαιμό 
ψηλά και πάνω στην μπροστινή προεξοχή. 

Αφαίρεση Ιπποποταμούληδων: 
Πίεσε τις προεξοχές για να αφαιρέσεις τους 
Ιπποποταμούληδες από τη βάση του παιχνιδιού. 

Εκτοξεύστε όλους τους βόλους ταυτόχρονα. Όλοι οι παίκτες πρέπει να πιέσουν τις ουρές 
των Ιπποποταμούληδων για να καταβροχθίσουν όσο δυνατόν περισσότερους βόλους. Όταν οι 
Ιπποποταμούληδες έχουν καταβροχθίσει όλους τους βόλους, ο παίκτης με τους περισσότερους 
βώλους είναι ο νικητής!

Απελευθερώστε τους βόλους έναν-έναν. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν τους 
Ιπποποταμούληδες να καταβροχθίσουν αυτόν τον βόλο. Όταν ένας παίκτης καταφέρει να καταβροχθίσει 
αυτόν το βόλο, ο επόμενος παίκτης απελευθερώνει ένα βόλο έως ότου τελειώσουν όλοι. Νικητής είναι ο 
παίκτης που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βόλους!
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