
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Άκρως Μυστική Ομάδα Κατασκόπων (ΑΜΟΚ) είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τον κόσμο από 
κινδύνους. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κατασκόπων είναι να μη γίνονται αντιληπτοί. Και τι θα 
μπορούσε να κινεί λιγότερες υποψίες από μια γλυκιά, αθώα οικογένεια ή μια παρέα αγαπημένων φίλων; Αυτός 
είναι ο λόγος που η ΑΜΟΚ αναζητά ανθρώπους σαν κι εσάς! Ποτέ δεν τα παρατάτε μπροστά σε μια πρόκληση 
και, όπως και πολλοί άλλοι, αποφασίσατε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής. 
  
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βρήκατε ένα γράμμα στο χαλάκι της πόρτας σας που σας ενημέρωνε ότι η 
ομάδα σας, μαζί με άλλες 9 ομάδες, επιλέχθηκε για να λάβει μέρος στα Δοκιμαστικά της Ομάδας Κατασκόπων! 
Το γράμμα περιείχε επίσης κάποιου είδους Χρονόμετρο με τη σημείωση να το έχετε μαζί σας κάθε στιγμή.
 
Όταν εσείς και η ομάδα σας επιστρέψατε από την εκδρομή σας στον ζωολογικό κήπο, η εξώπορτά σας έκλεισε 
δυνατά και κλειδώθηκε πίσω σας. Ξαφνικά, μια αντρική φωνή ακούστηκε από το Χρονόμετρο: «Γεια σας, 
Υποψήφιοι...!».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
•	 Κλειδαριά	Πόρτας 
•	 Κλειδί	Πόρτας 
•	 Χρονόμετρο 
•	 78	Κάρτες	Γρίφων 
•	 56	Κάρτες	Απαντήσεων 
•	 6	Λουκέτα	Πoρτών 
•	 3	Καρτέλες	Αποστολών 
•	 Καρτέλα	Βαθμολογίας	και	Ορισμού	Περιοχών 

Δε σας αρέσει να διαβάζετε;
Παρακολουθήστε ένα βίντεο που εξηγεί
πώς παίζεται το παιχνίδι στη διεύθυνση  

escaperoomthegame.com/el-gr/escape-your-house/
spy-team/gamerules

ή σαρώστε τον κωδικό QR!

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΑΙΚΤΩΝ:	3-6  •  ΗΛΙΚΙΑ:	8+  •  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΚΑΘΕ	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:	15	ΛΕΠΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο σκοπός των 6 αποστολών του παιχνιδιού «Απόδραση από το σπίτι» 
είναι	να	αποδράσετε	από	το	σπίτι	σας	μέσα	σε	15	λεπτά!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το παιχνίδι «Απόδραση από το σπίτι» δεν παίζεται γύρω από ένα 
τραπέζι αλλά στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού σας ή κάποιας άλλης 
τοποθεσίας, όπως το εξοχικό σας, το γραφείο, το σχολείο κ.λπ. Τα 
βήματα 1 και 2 της προετοιμασίας χρειάζεται να γίνουν μόνο μία 
φορά	για	κάθε	τοποθεσία.	Τα	βήματα	3,	4	και	5	πραγματοποιούνται	
κάθε φορά πριν από μια αποστολή.

1  Διαλέξτε την πόρτα απόδρασης 
Διαλέξτε ποια θα είναι η πόρτα από την οποία θα αποδράσετε. 
Συνήθως αυτή είναι η εξωτερική πόρτα του σπιτιού, αλλά θα 
μπορούσε να είναι και η πίσω πόρτα.

2  Αριθμήστε τις περιοχές στην τοποθεσία που θα παίξετε 
•	 Μία	περιοχή	μπορεί	να	είναι	ένα	ολόκληρο	δωμάτιο	(ή	ένας		
 διάδρομος, ένα μπάνιο κ.λπ.) ή 
•	 Ένα	μέρος	ενός	δωματίου,	όπως	οι	περιοχές	2	και	3	του	χάρτη	στο		
 παράδειγμα. 

Ορισμός περιοχών:
Καθορίστε ποιες 10 περιοχές θα 
χρησιμοποιήσετε για το παιχνίδι 
και συμπληρώστε τον πίνακα 
στην Καρτέλα Ορισμού Περιοχών. 
Χρησιμοποιήστε μία νέα στήλη 
για κάθε καινούρια τοποθεσία στην οποία 
θέλετε να παίξετε το παιχνίδι. 

Σημαντικές οδηγίες για την επιλογή των περιοχών:
 
Περιοχή 1: Πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την πόρτα απόδρασης.
 
Περιοχές	1	έως	4:	Πρέπει	να	είναι	προσβάσιμες	από	την	αρχή	του	
παιχνιδιού. Διαλέξτε δωμάτια που συνδέονται το ένα με το άλλο, 
καθώς και με την πόρτα απόδρασης.
(Παράδειγμα:	1.	Διάδρομος,	2.	Τραπεζαρία,	3.	Καθιστικό,	4.	Κουζίνα) 

Περιοχές	5	έως	9:	Η	καθεμία	θα	έχει	ένα	Λουκέτο	Πόρτας	και	θα	
μπορείτε να την προσεγγίσετε μόνο όταν θα έχετε βρει τη σωστή 
κάρτα-Κλειδί.	Αυτές	οι	περιοχές	πρέπει	να	είναι	προσβάσιμες	
μέσω	των	περιοχών	1,2,3	ή	4	ή	μέσω	κάποιας	περιοχής	που	δεν	
χρησιμοποιείται στο παιχνίδι (πχ. έναν διάδρομο).

  Λανθασμένος ορισμός:               Σωστός ορισμός: 

Περιοχή 10: θα πρέπει να περιέχει πάντα το Κλειδί Πόρτας. Θα 
μπορούσε να είναι απλώς ένα κλειστό ντουλάπι.

3	Διαλέξτε	μία	αποστολή
Παίξτε τις αποστολές με τη σειρά, από την 1 έως την 6.
 
4	Προετοιμάστε	τις	περιοχές
Πάρτε την Καρτέλα Αποστολής για 
την αποστολή που θα παίξετε και 
κοιτάξτε τον πίνακα. Τοποθετήστε 
με βάση τον πίνακα αυτόν τις 
κάρτες Γρίφων και τις κάρτες 
Απαντήσεων σε κάθε περιοχή, κρεμάστε τα Λουκέτα Πόρτας 
και τοποθετήστε την Κλειδαριά Πόρτας και το Κλειδί Πόρτας.

Α: Τοποθετήστε τις κάρτες Γρίφων και τις κάρτες Απαντήσεων
•	 	Οι	κάρτες	Γρίφων	(οι	μεγάλες	κάρτες)	πρέπει	να	τοποθετούνται	

ώστε να είναι  ορατές στο δωμάτιο, κατά προτίμηση σε 
υπερυψωμένη θέση, όπως, για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι, 
καναπέ ή κρεβάτι, αλλά και στο πάτωμα, αν θέλετε. Αν υπάρχουν 
αρκετές κάρτες Γρίφων σε μία περιοχή, τότε τοποθετήστε τες σε 
διαφορετικές γωνίες ή σε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου τη 
μία από την άλλη. 

•	 Οι	κάρτες	Απαντήσεων	(οι	μικρότερες	σε	μέγεθος	κάρτες)	πρέπει		
 να τοποθετηθούν προσεκτικά σε σειρά κάτω από τις αντίστοιχες  
 κάρτες Γρίφων:
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Β:		Διπλώστε	τα	Λουκέτα	Πορτών	(δείτε	οδηγίες	στο	πίσω	μέρος	τους)	
και κρεμάστε τα 
•	 Είναι	η	περιοχή	ένα	ολόκληρο	δωμάτιο;	Αν	ναι,	κρεμάστε	το		
 Λουκέτο Πόρτας στο χερούλι της εξωτερικής πλευράς της πόρτας. 
•	 Είναι	η	περιοχή	τμήμα	ενός	δωματίου;	Τότε	τοποθετήστε	το		
 Λουκέτο Πόρτας στην κάρτα Γρίφου ή, σε περίπτωση πολλαπλών  
 καρτών Γρίφων, ανάμεσά τους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:	Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μία καρέκλα 
για να αποκλείσετε μία περιοχή και να αφήσετε το Λουκέτο 
Πόρτας στην καρέκλα.

Γ: Τοποθετήστε την Κλειδαριά Πόρτας
•		 Τοποθετήστε	το	Χρονόμετρο	μέσα	στην	Κλειδαριά	Πόρτας,	
 βάλτε το Κλειδί Πόρτας στην κλειδαρότρυπα και γυρίστε το  
 αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες για να ανοίξετε την κλειδαριά. 
•	 Τραβήξτε	τον	βραχίονα	προς	τα	πάνω,	κρεμάστε	την	κλειδαριά		
 στο εσωτερικό χερούλι της πόρτας απόδρασης και σπρώξτε τον  
 βραχίονα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.
•	 Κλειδώστε	την	κλειδαριά,	αφαιρέστε	το	Κλειδί	Πόρτας	από		
 την κλειδαρότρυπα και σπρώξτε το πλέγμα ξανά προς τα πάνω.

Δ: Τοποθετήστε το Κλειδί Πόρτας
Τοποθετήστε το Κλειδί Πόρτας στην περιοχή 10 σε ένα 
σημείο στο οποίο μπορείτε να έχετε εύκολα πρόσβαση.

Ε: Πάρτε το Χρονόμετρο
Αφαιρέστε το Χρονόμετρο από την Κλειδαριά 
Πόρτας και παραδώστε το στον νεότερο παίκτη, 
ο οποίος θα κρατά τον χρόνο για όλη την ομάδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:	Βάλτε	3	παίκτες	να	περάσουν	από	τις	περιοχές	με	τη	
σειρά. Ένας παίκτης τοποθετεί τις κάρτες Γρίφων, ένας παίκτης 
τοποθετεί τις αντίστοιχες κάρτες Απαντήσεων κάτω από τις

κάρτες Γρίφων και ένας παίκτης κρεμάει τα Λουκέτα Πόρτας στις 
πόρτες. Ένας τέταρτος παίκτης θα μπορούσε ενδεχομένως να 
τοποθετήσει την Κλειδαριά Πόρτας και το Κλειδί Πόρτας.

Ελέγξτε ο καθένας τι έκαναν οι άλλοι για να βεβαιωθείτε ότι όλα 
είναι στο σωστό μέρος. 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Έναρξη παιχνιδιού 
Όλοι συγκεντρώνονται κοντά στην κλειδωμένη πόρτα απόδρασης. 
Ένας από τους παίκτες διαβάζει την εισαγωγική ιστορία στην Καρτέλα 
Αποστολής. 
Ο νεότερος παίκτης ενεργοποιεί το χρονόμετρο μετακινώντας τον 
διακόπτη	ON/OFF	στο	πίσω	κάλυμμα	στη	θέση	ON	και	ξεκινά	το	
Χρονόμετρο πατώντας το κουμπί μπροστά. 
Το	παιχνίδι	μόλις	ξεκίνησε!	Οι	παίκτες	έχουν	τώρα	15	λεπτά	για	να	
λύσουν όλους τους γρίφους, να ξεκλειδώσουν όλες τις περιοχές και 
τελικά να βρουν το Κλειδί Πόρτας, να ανοίξουν την Κλειδαριά Πόρτας 
και να αποδράσουν.

Τρόπος παιξίματος
1	 Βρείτε	όλες	τις	κάρτες	Γρίφων	ενός	χρώματος
Για να λύσετε έναν γρίφο, θα χρειαστείτε όλες τις κάρτες Γρίφων  
του ίδιου χρώματος (στο μπροστινό μέρος). Όταν εισέρχεστε σε 
μια περιοχή, μπορείτε να γυρίσετε τις κάρτες Γρίφων σε αυτή την 
περιοχή και να τις κοιτάξετε. Στην πάνω αριστερή γωνία των καρτών, 
υπάρχει ένα μικρό εικονίδιο, που δείχνει πόσες 
κάρτες υπάρχουν για αυτό το χρώμα και ποιος είναι 
ο αριθμός της κάρτας αυτής. 
Έτσι, η κάρτα στο διπλανό παράδειγμα είναι η τρίτη 
από	τις	4	κάρτες	που	θα	χρειαστείτε	για	να	λύσετε	
τον κόκκινο γρίφο. 
 
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε όλες τις κάρτες Γρίφων για ένα χρώμα, 
είναι πολύ πιθανό ότι επιπλέον κάρτες αυτού του χρώματος 
φυλάσσονται σε περιοχές που εξακολουθούν να είναι κλειδωμένες 
από ένα Λουκέτο Πόρτας. 
Εάν είναι έτσι, αφήστε τον γρίφο αυτό προς το παρόν και αναζητήστε 
έναν γρίφο για τον οποίο είναι διαθέσιμες όλες οι κάρτες.

2  Λύστε τον γρίφο για να βρείτε μια κάρτα Απάντησης
Υπάρχουν δύο τύποι γρίφων:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Η πρώτη κάρτα περιέχει μια ερώτηση. Οι υπόλοιπες κάρτες περιέχουν 
τις απαιτούμενες πληροφορίες. Όταν γνωρίζετε την απάντηση σε 
αυτή την ερώτηση, σηκώστε την αντίστοιχη κάρτα Απάντησης, κάτω 
από την κάρτα Γρίφου.
•	 Αν	η	απάντηση	είναι	σωστή,	θα	βρείτε	μια	κάρτα-Κλειδί.		 	
 Πάρτε τη μαζί σας.
•	 Αν	η	απάντηση	είναι	λάθος,	θα	βρείτε	μια	κάρτα	Παγίδας.			
 Κρατήστε αυτή την κάρτα (στην τσέπη σας) και δοκιμάστε  
 ξανά την ερώτηση. Στο τέλος του παιχνιδιού, κάθε κάρτα   
 Παγίδας θα αντιστοιχεί σε αρνητικούς πόντους.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
Αυτή η κάρτα περιγράφει μια δοκιμασία που πρέπει να εκτελέσετε. 
Συνεχίστε με τη δοκιμασία μέχρι να την επιτύχετε, και ξεκινήστε από 
την αρχή αν αποτύχετε. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμασία, μπορείτε 
να	πάρετε	την	κάρτα-Κλειδί	κάτω	από	την	κάρτα	Γρίφου. 
  
Αν χρειαστείτε υλικά για μια δοκιμασία τα οποία μπορείτε να τα 
βρείτε μόνο σε μια περιοχή που είναι ακόμα κλειδωμένη (όπως, για 
παράδειγμα, χαρτί υγείας), τότε μπορείτε να πάτε γρήγορα και να τα 
πάρετε χωρίς να κοιτάξετε τις κάρτες Γρίφων που φυλάσσονται στην 
κλειδωμένη περιοχή. Μετά κλείστε πάλι την πόρτα πίσω σας.

3	 Χρησιμοποιήστε	την	κάρτα-Κλειδί	για	να	
ξεκλειδώσετε μια νέα περιοχή
Τοποθετήστε	την	ανακτημένη	κάρτα-Κλειδί	στο	
Λουκέτο Πόρτας του ίδιου χρώματος για να το 
ξεκλειδώσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
αντίστοιχη περιοχή. Τώρα έχετε στη διάθεσή σας 
νέες κάρτες Γρίφων και κάρτες Απαντήσεων.

4 Επανάληψη
Επαναλάβετε	τα	βήματα	παιχνιδιού	1,	2	και	3	μέχρι	να	βρεθούν	και	
οι	6	κάρτες-Κλειδιά,	να	ξεκλειδωθούν	όλα	τα	Λουκέτα	Πόρτας	και	να	
βρεθεί το Κλειδί Πόρτας.

5 Ξεκλειδώστε την Κλειδαριά Πόρτας
Τοποθετήστε το Χρονόμετρο στην Κλειδαριά Πόρτας για 
να ανοίξει η κλειδαρότρυπα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε 
το Κλειδί Πόρτας στην κλειδαρότρυπα και γυρίστε το 
αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες. Το Χρονόμετρο 
σταματάει και η Κλειδαριά Πόρτας είναι πλέον 
ξεκλείδωτη. Ανοίξτε την πόρτα και βγείτε έξω. Η 
αποστολή ολοκληρώθηκε!



Κανόνες
Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί κανόνες που πρέπει να τηρείτε κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού:
•	 	Οι	κάρτες	Γρίφων	δεν	πρέπει	ποτέ	να	μετακινούνται	από	την	

περιοχή στην οποία βρίσκονται. 
•	 	Οι	κάρτες	Γρίφων	μπορούν	να	εξεταστούν	μόνο	από	παίκτες	που	

βρίσκονται στην περιοχή που είναι και οι κάρτες. Ως εκ τούτου, 
ένας παίκτης δεν μπορεί να δείξει μία κάρτα σε άλλον παίκτη που 
βρίσκεται σε άλλη περιοχή.

•	 	Ένας	γρίφος	μπορεί	να	λυθεί	μόνο	όταν	έχουν	βρεθεί	όλες	οι	
κάρτες στο χρώμα αυτού του γρίφου.

•	 	Η	Κλειδαριά	Πόρτας	μπορεί	να	ανοίξει	μόνο	όταν	όλα	τα	Λουκέτα	
Πορτών έχουν ξεκλειδωθεί.

•	 	Δεν	επιτρέπεται	να	κρατάτε	σημειώσεις	με	κανέναν	τρόπο.
•	 	Τα	δωμάτια	που	είναι	κλειδωμένα	με	Λουκέτα	Πορτών	είναι	

προσβάσιμα μόνο όταν το Λουκέτο Πόρτας ξεκλειδωθεί. Μόνο 
τότε μπορούν να εξεταστούν και να λυθούν οι κάρτες Γρίφων σε 
αυτές τις περιοχές.

•	 	Μόνο	οι	κάρτες	που	δείχνουν	αυτό	το	σύμβολο	
εκτύπωσης στην πάνω δεξιά γωνία επιτρέπεται να 
γραφτούν, να σχιστούν, να κοπούν ή να βραχούν κ.λπ., 
καθώς μπορούν να αντικατασταθούν στη συνέχεια. 

Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα μέσα στα δωμάτια που δεν είναι 
κλειδωμένα από Λουκέτο Πόρτας και να δείτε όλες τις κάρτες Γρίφων 
που βρίσκονται εκεί. Τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις κάρτες 
Γρίφων	μπορείτε	να	τις	μοιραστείτε	με	την	ομάδα	σας	μιλώντας	/	

φωνάζοντας ο ένας στον άλλον ή πηγαινοερχόμενοι μπρος πίσω 
μεταξύ των καρτών Γρίφων, καθώς οι κάρτες αυτές παραμένουν 
πάντα στις περιοχές τους. 

Μαζεύοντας το παιχνίδι
Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού φροντίστε να μαζέψετε όλες 
τις χρησιμοποιημένες κάρτες Γρίφων και Απαντήσεων. Ελέγξτε 
στον πίνακα στην Καρτέλα Αποστολής πόσες κάρτες κάθε τύπου 
έχουν χρησιμοποιηθεί, για να βεβαιωθείτε ότι τις έχετε βρει όλες. 
Τοποθετήστε τις κάρτες Απαντήσεων ξανά στη σωστή σειρά στη 
στοίβα των καρτών Απαντήσεων.  

Αν σκοπεύετε να παίξετε κι άλλη αποστολή αμέσως μετά, μπορείτε να 
αφήσετε τα Λουκέτα Πόρτας και την Κλειδαριά Πόρτας στη θέση τους.
 
Βαθμολογία
Καταφέρατε να δραπετεύσετε; Τότε 
ολοκληρώσατε με επιτυχία την 
αποστολή! Καταφέρατε να το κάνετε 
εντός του επιτρεπόμενου χρόνου; 
Τότε τα πήγατε εξαιρετικά! 
  
Αν θέλετε να μάθετε ακριβώς 
πόσο καλά τα πήγατε, ή θέλετε να συγκρίνετε το σκορ σας με άλλες 
ομάδες,	χρησιμοποιήστε	τον	πίνακα	στην	Καρτέλα	Βαθμολογίας	για	
να υπολογίσετε τη βαθμολογία σας.

Παράδειγμα
Η	ομάδα	των	Ιωάννου	απέδρασε	με	5	παίκτες	και	είχε	2:43	λεπτά	
ακόμα	στο	ρολόι.	Πήραν	3	κάρτες	Παγίδας. 
Παίρνουν:	+3	πόντους	για	απόδραση	με	5	παίκτες, 
+6	πόντους	για	απόδραση	εντός	του	επιτρεπόμενου	χρόνου, 
+5	πόντους	για	τον	χρόνο	που	απέμεινε	(5	x	μισό	λεπτό)	και 
-2	x	3=	-6	πόντους	για	τις	τρεις	κάρτες	Παγίδας	που	πήραν. 
Συνεπώς,	η	βαθμολογία	τους	θα	είναι	+3+6+5-6=8	πόντοι.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Θα θέλατε να δώσετε το παιχνίδι σε κάποιον άλλον μετά την 
ολοκλήρωσή του; Τότε δημιουργήστε πάλι πλήρη σύνολα καρτών για 
τις	αποστολές	1,	3,	4	και	6	χρησιμοποιώντας	τις	4	εφεδρικές	κάρτες	
που βρίσκονται στο κάτω μέρος της στοίβας των καρτών Γρίφων. 
Εάν το παιχνίδι παιχτεί ξανά, νέες εφεδρικές κάρτες και 
Καρτέλες	Ορισμού	Περιοχών	και	Βαθμολογίας	μπορούν	να	
εκτυπωθούν από την ιστοσελίδα: 
escaperoomthegame.com/el-gr/escape-your-house/spy-
team

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•	 Μη	βυθίζετε	το	Χρονόμετρο	σε	νερό. 
•	 Μην	αποσυναρμολογείτε	το	Χρονόμετρο. 
•	 Μην	τοποθετείτε	το	Χρονόμετρο	και	τις	μπαταρίες	κοντά	σε		
	 νερό,	ηλεκτρισμό,	θερμές	ή/και	ψυχρές	πηγές. 
•	 Απορρίψτε	αμέσως	τις	χρησιμοποιημένες	μπαταρίες. 
•	 Διατηρήστε	νέες	και	χρησιμοποιημένες	μπαταρίες	μακριά	από		
 παιδιά. 
•	 Εάν	νομίζετε	ότι	οι	μπαταρίες	μπορεί	να	έχουν	καταποθεί	ή		
 τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε  
 άμεσα ιατρική βοήθεια. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
•	 Απενεργοποιήστε	το	Χρονόμετρο	όταν	δεν	το	χρησιμοποιείτε. 
•	 Αφαιρέστε	τις	μπαταρίες	όταν	το	Χρονόμετρο	δεν	πρόκειται		
 να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

•	 Καθαρίστε	το	Χρονόμετρο	σκουπίζοντάς	το	απαλά	με	ένα		 	
 καθαρό υγρό πανί.
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ) 
•	 	Χρησιμοποιήστε	ένα	κατσαβίδι	για	να	αφαιρέσετε	τη	βίδα	και	το	

κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
•	 Τοποθετήστε	δύο	(2)	1,5	AG13	(LR44)	αλκαλικές	μπαταρίες		
	 (περιλαμβάνονται)	φροντίζοντας	τα	άκρα	(+)	και	(-)	να	έχουν		
 την κατάλληλη κατεύθυνση, όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό  
 της θήκης μπαταριών. 
•	 Επανατοποθετήστε	το	κάλυμμα	της	θήκης	μπαταριών	και	σφίξτε		
 τη βίδα. 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
•	 Περιλαμβάνονται	2	αλκαλικές	μπαταρίες	1,5V	LR44	-	AG13.
•	 Μη	χρησιμοποιείτε	διαφορετικούς	τύπους	μπαταριών	ή		 	

 συνδυασμό παλιών και νέων μπαταριών ταυτόχρονα. 
•	 Τοποθετήστε	τις	μπαταρίες	με	τους	πόλους	προς	τη	σωστή			
 κατεύθυνση. 
•	 Οι	μπαταρίες	πρέπει	να	τοποθετούνται	ή	να	αντικαθίστανται		
 από ενήλικα. 
•	 Οι	επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες	πρέπει	να	αφαιρούνται	από		
 ενήλικα πριν τις επαναφορτίσετε. 
•	 Οι	επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες	πρέπει	να	φορτίζονται	μόνο		
 υπό την επίβλεψη ενήλικα. 
•	 Μην	επιχειρήσετε	να	επαναφορτίσετε	μη	επαναφορτιζόμενες		
 μπαταρίες. 
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	οι	πόλοι	της	μπαταρίας	δε	βραχυκυκλώνουν. 
•	 Αφαιρέστε	τις	άδειες	μπαταρίες	από	το	Χρονόμετρο. 
•	 Απορρίψτε	τις	άδειες	μπαταρίες	ως	οικιακά	χημικά	απόβλητα. 
  

   Παρακαλούμε διαβάστε αυτά τα  
   μέτρα ασφαλείας, καθώς περιέχουν  
   σημαντικές πληροφορίες. 
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