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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

YAHTZEE LG. STRAIGHT SM. STRAIGHT FULL HOUSE FOUR OF A KIND

ΦΥΛΛΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΡΤΩΝ

YAHTZEE LG. STRAIGHT SM. STRAIGHT FULL HOUSE 4 OF A KIND

3 OF A KIND

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ

Ρίξτε τα ζάρια γρήγορα, χτυπήστε το buzzer, 
κερδίστε κάρτες και πετύχετε την υψηλότερη 
βαθμολογία.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1.  Ρίξτε τα ζάρια σας για να πετύχετε αυτό που 

εμφανίζεται σε κάποια κάρτα. 
2.  Πατήστε το buzzer για να αποκλείσετε τους 

αντιπάλους σας.
3.  Μαζέψτε κάρτες, συγκεντρώστε βαθμούς και 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ!

5 ίδια
50 ΒΑΘΜΟΙ!

Οποιοιδήποτε 5 διαδοχικοί αριθμοί
π.χ. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

40 ΒΑΘΜΟΙ

Οποιοιδήποτε 4 διαδοχικοί αριθμοί
π.χ. 3 - 4 - 5 - 6
30 ΒΑΘΜΟΙ

3 ίδιοι αριθμοί & 1 ζευγάρι
25 ΒΑΘΜΟΙ

4 ίδιοι αριθμοί (καρέ) 
25 ΒΑΘΜΟΙ

• Υπάρχουν 11 διαφορετικοί 
συνδυασμοί ζαριών. 
Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν 
τι σημαίνουν οι κάρτες.

• Κάποιες κάρτες δίνουν 
περισσότερους βαθμούς από 
άλλους.

• Υπάρχουν 2 κάρτες από κάθε 
συνδυασμό. 

3 ίδιοι αριθμοί. Σημείωση: 3 άσσοι (10 βαθμοί) δίνουν λιγότερους βαθμούς από ό,τι 3 εξάρια (20 βαθμοί).

Περιεχόμενο: 20 χρωματιστά ζάρια, 22 κάρτες παιχνιδιού, 1 ηλεκτρονική μονάδα (buzzer), 1 ταμπλό παιχνιδιού και  
4 διαχωριστικά.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
 

 Όταν ρίχνετε τα ζάρια σας μην τα σκορπίζετε σε όλο το τραπέζι. Φροντίστε να είναι μαζεμένα 
για να παίζετε γρήγορα. 

 Μην πανικοβάλλεστε! Μέχρι να χτυπήσει το buzzer κάποιου παίκτη δεν υπάρχει βιασύνη.

 Εάν έχετε φέρει 3 of a Kind ήδη και κανείς άλλος δεν έχει πατήσει το buzzer, συνεχίστε 
ρίχνοντας τα άλλα δύο ζάρια – ποιος ξέρει, ίσως να πετύχετε Full House ή YAHTZEE!

 Εναλλακτικά μπορείτε να κλειδώσετε νωρίς και να μαζέψετε τις κάρτες γρήγορα.

 Θα είστε από τους παίκτες που ρίχνουν-κοιτάνε-ρίχνουν-κοιτάνε; 

 Ή παίκτης που συγκεντρώνεται για να πάρει την 1 κάρτα;

 Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή όσον αφορά την κάρτα που επιδιώκετε 
να πάρετε.

 Υπάρχουν μόνο 2 κάρτες για κάθε συνδυασμό ζαριών, επομένως όταν δείτε την κάρτα 
YAHTZEE, μην χάσετε την ευκαιρία! 

 Το σύνολο των βαθμών που μπορείτε να συγκεντρώσετε και από τις 22 κάρτες είναι 520.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών:
Ξεβιδώστε τη βίδα στη θήκη μπαταριών χρησιμοποιώντας 
σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται) που βρίσκεται κάτω από την 
ηλεκτρονική μονάδα (buzzer) και βγάλτε το καπάκι.Τοποθετήστε δύο 
αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑ, και βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αντιστοιχίσει τα σύμβολα + και - με τις αντίστοιχες ενδείξεις στο 
πλαστικό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε πάλι το καπάκι και σφίξτε τη βίδα.

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

    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, συνιστάται η αποµάκρυνσή του από τις 
υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές. Eπανεκκινήστε (κλείστε και 
ξανανοίξτε ή αφαιρέστε και επανατοποθετήστετις 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.
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ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Απαιτείται σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται) 

για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
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ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΗΛΙΚΙΑ

8+ 2-4 
ΠΑΙΚΤΕΣ



THN 1Η ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε τις 22 κάρτες παιχνιδιού από το φύλλο καρτών.
 
Τοποθετήστε τα 4 μαύρα πλαστικά διαχωριστικά στο ταμπλό 
παιχνιδιού.
 
Εισαγάγετε τις μπαταρίες στην ηλεκτρονική μονάδα (buzzer). (Δείτε 
την εικόνα στην τελευταία σελίδα για αναφορά.)  
Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα στο κέντρο του ταμπλό 
παιχνιδιού. 

ΜΑΖΕΜΑ

   Όταν τελειώσει η μουσική, οι παίκτες σταματούν να ρίχνουν τα 
ζάρια.  
Δείτε ποιου παίκτη το buzzer είναι αναμμένο κόκκινο.  
Ο παίκτης αυτός κλείδωσε πρώτος και για αυτό μαζεύει πρώτος. 

  Ο πρώτος παίκτης παίρνει την κάρτα που ταιριάζει με τη ζαριά 
του και, στη συνέχεια, πατάει το buzzer του άλλη μία φορά για 
να τελειώσει η σειρά του. 

  Ο παίκτης που κλείδωσε δεύτερος, μαζεύει δεύτερος.  
Στη συνέχεια θα ανάψει το buzzer του δεύτερου παίκτη. Παίρνει 
την κάρτα που ταιριάζει στη ζαριά του και πατάει το buzzer του 
για να τελειώσει η σειρά του. 

  Ο 3ος και ο 4ος παίκτης στη συνέχεια μαζεύουν τις κάρτες τους 
με τον ίδιο τρόπο. 
•  Εάν ένας άλλος παίκτης πάρει την κάρτα που ταιριάζει με τη 

ζαριά σας, δυστυχώς βγαίνετε από αυτό το γύρο. Όμως πριν 
να τελειώσετε το γύρο σας, δείτε τις κάρτες προσεκτικά, ίσως 
κάποια άλλη κάρτα να ταιριάζει με τη ζαριά σας.

•  Εάν το buzzer σας δεν ανάψει, αυτό σημαίνει ότι δεν 
κλειδώσατε πριν τελειώσουν τα 5 δευτερόλεπτα. Δεν παίρνετε 
κάρτα και δεν πατάτε το buzzer σας. 

•  Εάν πατήσατε το buzzer σας και δεν έχετε καμία κάρτα που να 
ταιριάζει, πρέπει να πατήσετε το buzzer σας ούτως ή άλλως για 
να τελειώσει η σειρά σας.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1.  Γεμίστε τις κενές θέσεις καρτών στη μονάδα από τη στοίβα 
παιχνιδιού. 

2.  Θυμηθείτε να ελέγξετε τους συνδυασμούς ζαριών στις νέες 
κάρτες.

3.  Μην πατήσετε το buzzer, απλώς πείτε «ROCK’N’ROLL!» για να 
ξεκινήσει ο επόμενος γύρος.

4.  Συνεχίστε να ρίχνετε τα ζάρια, πατώντας το buzzer και 
μαζεύοντας κάρτες όπως περιγράφεται παραπάνω έως ότου 
κερδηθούν όλες οι κάρτες.

ΝΙΚΗ

Απλώς αθροίστε τους βαθμούς που αναγράφονται στις κάρτες σας 
για να δείτε ποιος είναι ο νικητής. 

ΣΤΗΣΙΜΟ

Κάθε παίκτης παίρνει 5 ζάρια ίδιου χρώματος. 

Ανακατέψτε τις κάρτες παιχνιδιού. Τοποθετήστε 8 κάρτες ανοιχτές 
πάνω στο ταμπλό παιχνιδιού. 
Αυτές είναι οι κάρτες που θέλετε να κερδίσετε με τα ζάρια σας.

Τοποθετήστε τις υπόλοιπες κάρτες ανάποδα δίπλα στο ταμπλό 
παιχνιδιού. Αυτή είναι η στοίβα παιχνιδιού.

Πρώτα από όλα, δείτε τους συνδυασμούς στις 8 κάρτες που είναι 
ανοιχτές. Θέλετε να κερδίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις κάρτες σε 
κάθε γύρο. 

ΩΡΑΙΑ, ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

  Καθίστε γύρω από τη μονάδα και φροντίστε ότι κάθε παίκτης 
ξέρει ποιο buzzer του ανήκει.

  Πατήστε οποιοδήποτε από τα 4 buzzer. Από τη μονάδα 
θα ακουστεί δυνατά η λέξη «YAHTZEE» και είναι ώρα για 
ROCK’N’ROLL! 

  Ο αγώνας αρχίζει. Αρχίστε να ρίχνετε τα ζάρια, να πατάτε το 
buzzer και να κερδίζετε.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εάν πατήσετε το buzzer και ακουστεί από τη μονάδα η λέξη 
«YAHTZEE» αντί να ξεκινήσει η μουσική αντίστροφη μέτρηση, απλώς πατήστε το buzzer σας ξανά για να 
κλειδώσετε και η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει. Συγχωρήστε τη μονάδα, απλώς τέθηκε σε αδράνεια. Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το buzzer για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη μονάδα οποιαδήποτε στιγμή.

5.  Οι υπόλοιποι παίκτες τώρα έχουν μόλις 5 δευτερόλεπτα για 
να ρίξουν μια ζαριά που να ταιριάζει με κάποια κάρτα και να 
πατήσουν το buzzer τους.

6.  Κάθε παίκτης πρέπει να προσπαθεί να ρίξει μια ζαριά που να 
ταιριάζει με κάποια κάρτα και να χτυπήσει το buzzer πριν 
σταματήσει η μουσική! 

7.  Εάν δεν πατήσετε το buzzer, η σειρά σας περνάει. 

LG. STRAIGHT

SM. STRAIGHT

FULL HOUSE

FOUR OF A KIND

Ηλεκτρονικό buzzer

Πλαστικά διαχωριστικά 

Στοίβα παιχνιδιού

Πλαστικά διαχωριστικά 
FULL HOUSE

ΠΟΙΑ ΚΑΡΤΑ;

Αυτή η ζαριά θα μπορούσε να σας βοηθήσει να 
κερδίσετε την κάρτα FULL HOUSE ή 3 ΙΔΙΑ.

Ε.  Ποια κάρτα θα ήταν καλύτερο να πάρω; 
A.  Την κάρτα FULL HOUSE.

Ε.  Μπορώ να πάρω την κάρτα 3 ΙΔΙΑ εάν κάποιος άλλος 
έχει πάρει ήδη την κάρτα FULL HOUSE; 

A.  Ναι! Αξίζει 15 πόντους.

Ε.  Μπορώ να τις πάρω και τις δύο; 
A.  Όχι! Κάθε παίκτης μπορεί να πάρει μόνο μία κάρτα 

ανά γύρο.

ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Τότε, παίξτε ο καλύτερος στα 3 ή στα 5. 
Ή δείτε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα κερδίσει 10 παιχνίδια. 

Αν αρχίσετε να ρίχνετε τα ζάρια, δεν μπορείτε να σταματήσετε. 

ΖΑΡΙΕΣ

1.  Όλοι οι παίκτες ρίχνουν τα ζάρια ταυτόχρονα. 

2.  Κρατήστε τα ζάρια που θέλετε σε μια πλευρά και ρίξτε τα 
υπόλοιπα.

3.  Συνεχίστε να ρίχνετε τα ζάρια, έως ότου η ζαριά σας να ταιριάζει 
με αυτό που δείχνει η κάρτα.

4.  Όταν φέρετε τη ζαριά που θέλετε, χτυπήστε το buzzer σας. Με 
αυτό τον τρόπο κλειδώνετε τη ζαριά σας και αρχίζει μια μουσική 
αντίστροφης μέτρησης! 
Αφού πατήσετε το buzzer σας δεν μπορείτε να ρίξετε ξανά  
τα ζάρια.


