6+

15

PELI

2
PELAAJAA

IKÄ
Kehys

Tätä tuotetta ja sen paristoja ei saa hävittää normaalien
talousjätteiden mukana, vaan ne on toimitettava
ongelmajätteiden keräyspisteeseen hävitettäviksi.

Valitsin
8.
7.

Pistetaulu
5.
6.

Ikkuna

3.
4.

Arvausmerkit (x4)

2.

Paristokotelo ja virtakytkin
(valkoisen kehyksen takana)

1.

Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain
mainitunlaisia paristoja ja aseta paristot paristokoteloon
niin, että niiden navat (+) ja (-) ovat oikeinpäin.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia (hiilisinkki) paristoja ja alkaliparistoja keskenään.
Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.
Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä
pitkän aikaa.
Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet
aiheuttavat siihen sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas
muista sähkölaitteista. Käynnistä lelu tarvittaessa
uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot ja
aseta ne takaisin paikalleen).
ÄLÄ KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA. ÄLÄ YRITÄ
LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN LADATTAVIA
PARISTOJA.
Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville. Jos lapsi
nielaisee vahingossa pariston, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.

Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta
varten. Aikuisen tulee vaihtaa laitteen paristot.
PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!
Kyllä-painike
Ajastinpainike
Ei-painike

Arvata toisen pelaajan hahmo, ennen kuin hän
arvaa sinun hahmosi.

Pelin tarkoitus
Kannettava peliteline, 6 kaksipuolista
hahmoarkkia (3 punaista ja 3 sinistä) ja 8
arvausmerkkiä (4 punaista ja 4 sinistä).

Avaa kehys punaiselta puolelta. Paristokotelo on
Ei-painikkeen vieressä.

Sisältö
Arvaa kuka? Villi arvaus
2. Pelatkaa normaalisti, kunnes toinen voittaa.
Voittaja kertoo häviäjälle, mikä hänen
hahmonsa oli.

1. Kun olette suorittaneet alkuvalmistelut,
miettikää kolme arvausta siitä, minkä hahmon
toinen pelaaja on valinnut. Arvatkaa asettamalla
arvausmerkit kolmen hahmon viereen.

3. Jos jokin arvausmerkeistä on pelin lopussa
oikeassa kohdassa, pelaaja saa yhden
ylimääräisen pisteen. Eli:
Pelin voitto + ✔ villi arvaus = 3 pistettä
Pelin voitto + ✘ arvaus = 2 pistettä
Häviö
+ ✔ villi arvaus = 1 piste

Tik tak -ajastin
Tämä peli on nopea ja kiihkeä, sillä pelaat
ajastinta ja toista pelaajaa vastaan. Paineet
ovat kovat… nopeus ratkaisee! Pystytkö
ajattelemaan selkeästi?
TÄRKEÄÄ: Jokaiselta pelaajalta otetaan aika
erikseen, joten sinun on painettava Kyllä-tai Eipainiketta jokaisen vastauksen kohdalla. Ja sinun
on oltava nopea!
1. Kun olette suorittaneet alkuvalmistelut,
paina ajastinpainiketta. Mitä useamman
kerran painat, sitä nopeampi pelistä tulee:
3 piippausta = nopea
2 piippausta = supernopea
1 piippaus = lähes mahdoton!
2. Se aloittaa, jonka väri vilkkuu ajastimessa
(punainen tai sininen).

3. Käynnistä ajastin painamalla Kylläpainiketta.
4. Aloita peli heti, kun ajastin käynnistyy, mutta
muista, että on ehdottoman tärkeää painaa
Kyllä - tai Ei-painiketta jokaisen vastauksen
kohdalla. Muista myös, että nopeus
ratkaisee. Se kysyy kysymyksen, jonka väri
vilkkuu.
5. Peli päättyy, kun molempien pelaajien aika
loppuu tai jompikumpi arvaa oikein, riippuen
siitä, kumpi tapahtuu ensin!
• Jos toisen pelaajan aika loppuu, toinen
pelaaja jatkaa peliä, kunnes hänenkin
aikansa loppuu.

• Jos arvaat oikein, ennen kuin aika loppuu,
paina Kyllä-painiketta kolmen sekunnin
ajan, jotta kuulet voittoäänen.
• Jos molempien pelaajien aika loppuu,
arvatkaa oikeaa hahmoa vuorotellen.
Arvatkaa molemmat kolme kertaa. Se
voittaa, joka arvaa ensimmäisenä oikein.

Arvaa kuka? 2 - Aivot töihin
Tämä peli vaatii keskittymistä, ja se muuttuu
sitä hauskemmaksi, mitä enemmän sitä pelaa.
Pelissä on kyse kahden valitun hahmon välisistä
hiuksenhienoista eroista ja yksityiskohdista.
VINKKI: Pelaa ensin vanhoilla tutuilla hahmoilla.
1. Suorita ensin alkuvalmistelut ja valitse sen
jälkeen kaksi hahmoa, yksi kummastakin rivistä.
2. Aloita arvaamalla toisen pelaajan kahden
hahmon yhtäläisyyksiä. Aloita kysymys
sanoilla ”Onko molemmilla hahmoilla…”.
Kun löydät kahden hahmon yhtäläisyyksiä, voit
sulkea hahmoja pois laskuista.
3. Jatka arvaamalla toisen pelaajan kahden
hahmon eroavuuksia. Aloita kysymys sanoilla
”Onko jommallakummalla hahmolla…”.

TÄRKEÄÄ: Ole tarkkana, kun suljet hahmoja pois
laskuista, ja muista, mitä olet kysynyt ja millaisia
vastauksia olet saanut. Jos kysyt esimerkiksi: ”Onko
jommallakummalla hahmolla siniset silmät?”
• Jos vastaus on kyllä, et voi sulkea mitään hahmoa
pois laskuista, sillä vaikka toisella hahmolla on
siniset silmät, et tiedä vielä toisen hahmon silmien
väriä.
• Jos vastaus on ei, voit sulkea kaikki ne hahmot pois
laskuista, joiden silmät ovat siniset.
Se, joka arvaa ensimmäisenä molemmat
hahmot oikein, voittaa neljä pistettä.
VINKKI: Olkaa täsmällisiä, kun kysytte esimerkiksi
silmälasien, silmien tai hattujen väreistä.

© 2008 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
Jakelija Pohjoismaissa: Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark

.

www.hasbro.fi

14635i179FIN.indd 1

• Jos teet kiireen ja paineen alla virheen
(esimerkiksi painat väärää painiketta),
kerro se toiselle pelaajalle. Jatkakaa peliä
normaalisti.
Voittaja saa kaksi pistettä.
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Peliin valmistautuminen

Kysymysten esittäminen

1. Toinen pelaaja ottaa kolme punaista
hahmoarkkia ja toinen kolme sinistä.

2. Avaa peliteline vetämällä kulmista
molempia puolia erilleen. Aseta teline
pelaajien väliin. Varmista, että punainen
puoli on sitä pelaajaa vasten, jolla on
punaiset hahmoarkit, ja sininen puoli
on sitä pelaajaa vasten, jolla on siniset
hahmoarkit.

Kiinnittäkää huomiota hahmoarkeissa
olevien kasvojen välisiin eroihin.
Niiden pohjalta on helpompi keksiä
hyviä kysymyksiä.

3. Molemmat pelaajat laittavat sormen
valkoisen kehyksen alle ja vetävät sitä
itseään päin. Kaikki ikkunat aukeavat
yhdellä näpäytyksellä.
4. Sopikaa, mitä hahmoryhmää käytätte.
5. Molemmat pelaajat laittavat saman
arkin ja hahmoryhmän pelitelineeseen
(muut hahmoarkit voi laittaa valitun
arkin alle).
6. Sulkekaa kehys. Kaikkien ikkunoiden
kuuluu olla auki, jotta kaikki hahmot

näkyvät. Jos olette valinneet esimerkiksi
hirviöt, kaikkien hirviöhahmojen tulee
olla näkyvissä pelitelineen molemmilla
puolilla.
7. Molemmat laittavat toisen pelaajan
näkemättä yhden valitsimen
haluamansa hahmon päälle. Kun olette
aloittaneet pelin, ette voi enää vaihtaa
valitsimen paikkaa.

Hullunkuriset kasvot
Onko hahmollasi iso nenä?

LJin
u liaa

8. Varmistakaa, että pistetaulu näyttää
nollaa ensimmäisellä pelikerralla.

Kotitalousesineet
Kuuluuko hahmosi keittiöön?

Näin pelaat Klassinen arvaa kuka? -peliä

To ilett

e

Pelejä on neljä erilaista: Klassinen, Villi arvaus, Tik tak -ajastin ja Arvaa kuka? 2.
Ohjeet muiden kuin Klassisen pelin pelaamiseen löydät kääntämällä sivua.
1. Käynnistä peli avaamalla punaisen
puolen kehys ja painamalla Eipainikkeen alla oleva kytkin kohtaan ”I”.

• Molemmat pelaajat kuulevat äänen,
joka liittyy vastaukseen. Jos vastaus
on kyllä, voi kuulua naurua, tai jos
vastaus on ei, voi kuulua itkua. Ääniä
on monia erilaisia, ja ne valitaan
sattumanvaraisesti.
4. Kun kuulet vastauksen, sulje kaikkien
niiden hahmojen ikkunat, jotka
vastaus sulki pois laskuista. Jos kysyt
esimerkiksi: ”Onko hahmollasi siniset
silmät?”

2. Nuorempi pelaaja aloittaa. Hän kysyy
toiselta pelaajalta kysymyksen, johon
voi vastata kyllä tai ei.
3. Toinen pelaaja ei sano mitään, vaan
painaa kyllä- tai ei-painiketta.

• Jos vastaus on kyllä, sulje kaikkien
niiden hahmojen ikkunat, joiden silmät
eivät ole siniset.

• Et voi arvata heti sen jälkeen, kun olet
kysynyt kysymyksen, vaan sinun on
odotettava seuraavaa vuoroa.
7. Jos toinen pelaaja arvaa hahmosi oikein,
paina kyllä-painiketta kolmen sekunnin
ajan, jotta kuulette voittoäänen.
8. Voittaja saa kaksi pistettä. Merkitse
pisteet pistetauluun.

Vanhat tutut
Onko hahmosi naispuolinen?

S a ra

h

Vapaaehtoinen lisäys
Jos pelaaja sanoo kyllä tai ei sen sijaan, että
hän painaisi painiketta, toinen pelaaja saa
yhden pisteen.

• Jos vastaus on ei, sulje kaikkien niiden
hahmojen ikkunat, joiden silmät ovat
siniset.
5. Huolimatta siitä, kumpi vastaus on,
toinen pelaaja kysyy kysymyksen, kun
olet sulkenut ikkunat.

Lapset
Onko hahmosi poika?

Ros a

6. Kysykää vuorotellen kysymyksiä, kunnes
jompikumpi on valmis arvaamaan.
• Jos arvaus menee väärin, sulje kyseisen
hahmon ikkuna. Vuoro siirtyy toiselle
pelaajalle.
N imp

Hirviöt
Onko hahmollasi kolme silmää?

le

TOISELLA PUOLELLA ON LISÄÄ MAHTAVIA PELIVINKKEJÄ JA OHJEITA AJASTIMEN KÄYTÖSTÄ!

Pelin voittaja
Pelin voittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä
pääsee pistetaulun huipulle (eli saa 12
pistettä).

Pelitelineen sulkeminen
1. Sammuta peli avaamalla punaisen
puolen kehys ja painamalla Eipainikkeen alla olevaa kytkintä.
2. Sulje peliteline kääntämällä molemmat
puolet yhteen.
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Eläimet
Onko hahmosi matelija?
Voit itse keksiä nimet Kotitalousesineet- ja
Eläimet-hahmoarkkien hahmoille. Muista
kuitenkin, että hahmoilla tulee olla samat nimet
sekä punaisessa että sinisessä hahmoarkissa.
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