
1. Τοποθετήστε το σεντούκι θησαυρού και τα νομίσματα στο τετράγωνο που γράφει «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ» 
(FINISH) στο ταμπλό του παιχνιδιού. 
2. Τοποθετήστε τα πιόνια στο τετράγωνο που γράφει «ΕΝΑΡΞΗ» (START) στο ταμπλό του παιχνιδιού. 
Κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι μία φορά και όποιος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό, παίζει πρώτος. Στη 
συνέχεια, οι παίκτες ρίχνετε το ζάρι σύμφωνα με τη σειρά που θα ορίσετε για να δείτε πόσο μακριά μπορεί 
να κινηθεί το πιόνι σας. Αν το πιόνι σας σταματήσει σε ένα τετράγωνο με αριθμό   (π.χ.  3), μπορεί να 
μετακινηθεί προς τα εμπρός κατά 3 τετράγωνα. Ωστόσο, αν το πιόνι σας σταματήσει σε έναν τετράγωνο με 
έναν αριθμό     (π.χ.   3), θα πρέπει να μετακινήσετε το πιόνι σας 3 τετράγωνα προς τα πίσω. Ανακαλύψτε 
ποιος μπορεί να φτάσει στο θησαυρό το γρηγορότερο!

ΣΤ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Οι πειρατές ονομάζονταν επίσης κουρσάροι, θαλασσόλυκοι ή ληστές της θάλασσας. 
• Ένας από τους πιο διάσημους πειρατές ήταν ο  Έντουαρντ Τιτς (Edward Teach) ή Μαυρογένης. Έκανε 
πλεξίδες τα μαλλιά και το μούσι του για να μοιάζουν με φίδια, και έδενε αναμμένα φιτίλια σε αυτές για να 
φαίνεται πιο τρομακτικός.  
• Στα λάφυρα των πειρατών υπήρχαν επίσης νομίσματα και κοσμήματα που έκλεβαν από ισπανικά πλοία 
που μετέφεραν θησαυρούς. Ωστόσο, έκλεβαν και άλλα πράγματα που μπορούσαν να πουλήσουν, όπως 
υφάσματα, βοοειδή, ζάχαρη και σκλάβους. 
• Η πειρατική σημαία ονομαζόταν «Τζόλι Ρότζερ» (Jolly Roger). Ήταν μαύρη με ένα άσπρο κρανίο και 
σταυρωμένα κόκαλα. Κάθε πειρατικό πλήρωμα είχε το δικό του σχέδιο σημαίας. Ο Κάλικο Τζακ (Calico 
Jack) άλλαξε τα κόκαλα με ένα ζευγάρι σπαθιών. 
• Κάποιοι πειρατές ταξίδευαν χρησιμοποιώντας μια σημαία που έδειχνε φιλική διάθεση και περίμεναν 
ώσπου κάποιο πλοίο που μετέφερε θησαυρούς να πλησιάσει. Τότε, ξαφνικά άλλαζαν τη σημαία με μια 
πειρατική και ξεκινούσαν την επίθεσή τους. 
• Οι πειρατές έπρεπε να υπακούουν σε ένα αυστηρό σύνολο κανονισμών, είχαν το δικό τους «πειρατικό 
δίκαιο». Περιλάμβανε κανονισμούς όπως να μην τσακώνονται οι πειρατές πάνω στο σκάφος και τα φώτα 
να σβήνουν από τις οκτώ κάθε βράδυ.  
• Οι γυναίκες απαγορεύονταν στα πειρατικά πλοία. Η Άνι Μπόνι (Anne Bonny) και η Μέρι Ράιντ (Mary Reid) 
ήταν τόσο γενναίες που μεταμφιέστηκαν σε άνδρες. Είναι δύο από τους πιο φημισμένους πειρατές. 
• Υπήρχαν σκληρές τιμωρίες για τους πειρατές που παραβίασαν τους κανόνες. Μια φρικτή τιμωρία ήταν το 
δέσιμο στην καρίνα του πλοίου. Καθώς έπλεε, η καρίνα ή τα ύφαλα ενός πλοίου ήταν καλυμμένα με 
πεταλίδες και όστρακα. Όποιος άτυχος πειρατής ήταν αναγκασμένος να το υποστεί κατέληγε να 
τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμα και να πεθάνει. 
• Όταν οι πειρατές έκρυβαν κάποιον θησαυρό, μερικές φορές έθαβαν έναν νεκρό κρατούμενο δίπλα στο 
σεντούκι του θησαυρού. Έτσι, το φάντασμα του φυλακισμένου θα μπορούσε να φυλάξει τον θησαυρό... 

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2. Απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα.
3. Η υπερβολική έκθεση στη σκόνη γύψου μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Να γίνεται 
χρήση με προσοχή και πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα. Μην βάζετε το υλικό στο στόμα ή στο σώμα. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και την εισπνοή της σκόνης. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, 
ξεπλύνετε µε νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν η ενόχληση επιμένει. Κατά τη διαδικασία της 
ανασκαφής, να αφαιρείτε ανά διαστήματα τη σκόνη με το πινέλο. Μην φυσάτε για να αφαιρέσετε τη σκόνη. 
Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι με νερό για να μειώσετε τη σκόνη και να την αφαιρέσετε ευκολότερα από την 
επιφάνεια εργασίας. Ο υγρός γύψος ενδέχεται να λεκιάσει τα ρούχα, γι' αυτό φορέστε ποδιά ή παλιά ρούχα. 
Για επιπλέον προστασία, φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου, όταν κάνετε την ανασκαφή. 
Να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά από κάθε δραστηριότητα.
4. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά άνω των 5 ετών.
5. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να 
προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 
3 ετών.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πάντα να δουλεύετε σε μια σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια εργασίας. Καλύψτε την επιφάνεια με 
εφημερίδα για να την προστατέψετε και την καθαρίσετε ευκολότερα.
2. Φορέστε ποδιά ή παλιά ρούχα, καθώς ο υγρός γύψος ενδέχεται να λεκιάσει τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικό πλυντηρίου στα λερωμένα ρούχα και να τα πλένετε ξεχωριστά.
3. Απορρίψτε τον γύψο που έχει απομείνει στα σκουπίδια. Μη ρίχνετε τη σκόνη γύψου σε νιπτήρα ή 
μπανιέρα, καθώς αυτό μπορεί να φράξει τις σωληνώσεις.
Σημείωση: Για τη διαδικασία της ανασκαφής πρέπει να έχετε υπομονή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ωστόσο, εάν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία ανασκαφής, 
ψεκάστε με νερό τον γύψο ή βυθίστε ολόκληρο το κομμάτι του γύψου σε μια λεκάνη με νερό για ένα λεπτό 
πριν το σκάψετε. Με αυτόν τον τρόπο ο γύψος θα μαλακώσει. Προσέξτε καθώς ο υγρός γύψος ενδέχεται 
να λεκιάσει τα ρούχα.

1. Βρείτε τη διακεκομμένη γραμμή στο πίσω μέρος του κουτιού του προϊόντος και ανοίξτε το συγκεκριμένο 
σημείο. Το κουτί θα είναι ο δίσκος σας για την ανασκαφή. 
2. Τοποθετήστε το κομμάτι του γύψου στη μέση του δίσκου. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την 
περιοχή εργασίας σας καθαρή, ενώ σκάβετε για τον θησαυρό. 
3. Σκάψτε τον γύψο με την πλευρά του σφυριού που έχει το εργαλείο ανασκαφής. Όταν ο γύψος σπάει πιο 
εύκολα, απομακρύνετε τα κομμάτια με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου. Όταν ένας θησαυρός αρχίζει να 
φαίνεται, σκάβετε με προσοχή! Απομακρύνετε με προσοχή και αφαιρέστε τον γύψο που περιβάλλει τους 
θησαυρούς με την τραχιά λεπίδα από το εργαλείο ανασκαφής. Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να 
απομακρύνετε τον υπόλοιπο γύψο από τον θησαυρό. Μπορείτε να καθαρίσετε τα υπολείμματα γύψου με 
ένα υγρό πανί. Όταν έχετε βρει όλους τους θησαυρούς, γίνετε πειρατές και ξεκινήστε ένα παιχνίδι 
περιπέτειας με τους φίλους σας! 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les instructions multilingues pour ce 

kit. DE. Bitte scanne den QR-Code, um die mehrsprachige Anleitung für dieses Set 
anzusehen. NL. Scan de QR-code om de instructies voor deze set in verschillende 
talen te bekijken. IT. Scansiona il codice QR per visualizzare le istruzioni 
multi-lingua per questo kit. ES. Escanee el código QR para ver instrucciones en 
varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキャンして、本キットの多言語説明書
をご覧ください。

Κομμάτι γύψου με σεντούκι θησαυρού, νομίσματα, πιόνια, εργαλείο 
ανασκαφής, πινέλο, ζάρι, ταμπλό παιχνιδιού και λεπτομερείς οδηγίες.

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση 
που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας 
λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα 
σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε 
με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 
25911556, Tel (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ


