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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Συλλέξτε τα πιο αστεία άρρωστα μέλη του Στιούαρντ. 

ΜΠΟΝΟΥΣ Συλλογής οι 4 Μινιόν Γιατροί της ταινίας Εγώ ο Απαισιότατος—αυτοί θα σου δώσουν τους 
επιπλέον πόντους σου!

Ο Στιούαρντ έχει μια πολύ, πολύ κακή μέρα. 

Κατέληξε στο νοσοκομείο αφού έφαγε ένα σωρό μπανάνες. Καθότι έλλειπε και ένα χνούδι από το 
Μονόκερο της Άγκνες υποθέτουμε πως αυτός θα την κατάπιε. Και τώρα τα μέλη του έχουν γίνει 
ζελεδένια και η γλώσσα του μολύνθηκε! Για να παραμείνει ένα από τα πιο απαισιότατα Μινιόν του Γκρου, 
ο Στιούαρντ θα πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια φόρμα.

Έφτασε η ομάδα Μινιόν Γιατρών (ο καλύτερος γιατρός για να κάνει εγχείρηση σε ένα Μινιόν ως 
γνωστόν… είναι ένα άλλο Μινιόν, άλλωστε είναι σχεδιασμένοι από την ίδια ακολουθία μεταλλαγμένου 
DNA υλικού.

Νοσοκόμος Καρλ Εκπαιδευόμενος Τιμ

Νοσοκόμα Μπομπ Γιατρός Ντέιβ

Περιεχόμενα: Ταμπλό παιχνιδιού με τον Μινιόν - Ασθενή Στιούαρντ και Λαβίδες, 4 Μινιόν Γιατροί, 
11 Πλαστικά Αστεία Άρρωστα Μέλη, 1 Σακουλάκι Αποθήκευσης.

Εμπρός, ετοιμαστείτε για ατελείωτη Μινιόν διασκέδαση!

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

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.   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  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
Kρατήστε τις παρακάτω πληροφορίες για μελλοντική 
χρήση. H αντικατάσταση των μπαταριών θα πρέπει να 
γίνεται από ενήλικα. 

χρειάζεστε σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Χαλαρώστε την βίδα στο πορτάκι των μπαταριών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παιχνιδιού και 
αφαιρέστε το. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, αφού βεβαιωθείτε ότι έχουν μπει σωστά 
σύμφωνα με τους πόλους + και – των μπαταριών που φαίνονται στο χαραγμένο πλαστικό εσωτερικά. 
Επανατοποθετήστε το πορτάκι και σφίξτε το στη θέση του.
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΕ
•  Τοποθετήστε τις μπαταρίες (δείτε την ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ στην πίσω 

σελίδα).

•  Βγάλτε προσεκτικά τα «άρρωστα» μέλη από το πλαστικό πλαίσιο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια 
λίμα ή γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε το προεξέχων πλαστικό από τα μέρη του παιχνιδιού. Πετάξτε 
το πλαίσιο μετά την αφαίρεση των κομματιών του παιχνιδιού.

• Αφαιρέστε τη λαβίδα πιέζοντας απαλά προς τα κάτω και σέρνοντάς την προς τα έξω.

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε κάθε «άρρωστο» μέλος μέσα στην εσοχή που ταιριάζει στο σώμα του Στιούαρντ και κάντε 
τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
Αφήστε τον μικρότερο «Μινιόν Γιατρό» να παίξει πρώτος. Η σειρά στο παιχνίδι συνεχίζεται προς τα 
αριστερά. 

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ
1. Διάλεξε ποιο από τα «άρρωστα» μέλοι του Στιούαρντ θα ήθελες να εγχειρήσεις.

2.  Πάρε τις λαβίδες και ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ δοκίμασε να αφαιρέσεις το άρρωστο μέλος του Στιούαρντ! 
Εάν οι λαβίδες αγγίξουν τα μεταλλικά τοιχώματα, ο μικρούλης κίτρινος φίλος σου θα κουδουνίσει από 
τον πόνο!

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ! Εάν αφαιρέσεις το άρρωστο μέλος χωρίς να ακουστεί το 
κουδούνισμα του Στιούαρντ, τότε το μέλος είναι δικό σου. Και εκεί τελειώνει η σειρά σου.

ΑΑΑΧΧ!! Εάν ενεργοποιηθεί το κουδούνισμα  πόνου του Στιούαρντ πριν ολοκληρώσεις την 
επέμβαση σου, τότε τελειώνει η σειρά σου. Λυπούμαστε. Άφησε το άρρωστο μέλος στη θέση του και 
δώσε τη λαβίδα στον επόμενο παίκτη από αριστερά σου. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλα τα 11 "άρρωστα" μέλη έχουν αφαιρεθεί. Ο «Μινιόν Γιατρός» με τα 
περισσότερα μέλη του Στιούαρντ κερδίζει!

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΣ
Είσαι ο μοναδικός «Μίνιον Γιατρός»; Εξασκήσου κάνοντας και τις 11 εγχειρήσεις με όποια σειρά θέλεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Αποθηκεύστε τα «άρρωστα» μέλη και τους Μινιόν Γιατρούς στο σακουλάκι αποθήκευσης. 
Απαγκιστρώστε τις λαβίδες πιέζοντας τες προς κάτω και τοποθετώντας τες κάτω από την εγκοπή του 
ταμπλό του παιχνιδιού. 

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Παίξτε όπως παραπάνω, αλλά κερδίζετε Μινιόν Γιατρούς για μπόνους πόντους, εάν συγκεντρώσετε τα 
2 αγαπημένα τους "άρρωστα" μέλη:

Εάν βγάλετε το Όπλο-
Πορδή ΚΑΙ την Κουφάλα 

Κεϊκάκι, κερδίζετε την 
Νοσοκόμα Μπομπ!

Εάν βγάλετε το Σφύρο Δάχτυλο ΚΑΙ το Μπανάνο 
Φούσκωμα, κερδίζετε τον Εκπαιδευόμενο Τιμ!

Εάν βγάλετε το Ρακέτο Πονάκι ΚΑΙ τα Τρελά 
Μυαλά, κερδίζετε τον Νοσοκόμο Καρλ!

Εάν βγάλετε το Δάχτυλο 
Σκανδάλη ΚΑΙ το Χνούδι 
Μονόμερου, κερδίζετε 
τον Γιατρό Ντέιβ

ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
Για να μάθετε ποιος κερδίζει, μετρήστε τα «άρρωστα» μέλη που έχουν αφαιρεθεί και μετά προσθέστε 
έναν επιπλέον πόντο για κάθε Μινιόν Γιατρό. Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους κερδίζει! Εάν 
υπάρχει ισοπαλία, όλοι οι ισόπαλοι παίκτες κερδίζουν.

εγκοπή κάτω 
από το ταμπλό 
του παιχνιδιού
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