
ZASADY GRY:
Gra typu Mastermind, w której bierze udział dwóch zawodników. Gracz A w tajemnicy przed 
przeciwnikiem ustawia na listwie kodów swój kod z kolorowych żetonów (kolory mogą się 
powtarzać). Następnie kładzie listwę na planszy, a zadaniem gracza B jest odgadnięcie tego 
kodu za pomocą żetonów. W każdym rzędzie rozszyfrowanie kodu ułatwiają dwukolorowe 
kołki ustawiane przez gracza A. Kołek biały oznacza, iż dany kolor występuje ale jest na złym 
miejscu. Kołek czarny oznacza odpowiedni kolor w odpowiednim miejscu. Brak kołka 
oznacza, że jeden z kolorów nie występuje w kodzie. Celem gry jest odgadnięcie kodu w jak 
najmniejszej ilości rzędów. Wyniki można zapisywać jako wygrane rundy lub sumować 
odgadnięte przez graczy rzędy w kolejnych rundach - wówczas zwycięża gracz, który uzyska 
mniejszą sumę np. w 5 lub 10 rundach.
W celu ułatwienia gry można ustalić, że miejsca na kołki odpowiadają miejscom w kodzie.
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          

ZAWARTOŚĆ:
• plansza z drewna bukowego o wymiarach 375 x 155 x 15 mm;
• 80 sztuk dwustronnych żetonów w 8 kolorach;
• 70 czarnych i białych kołków;
• drewniana listwa z otworami do układania kodu,
• woreczek lniany do przechowywania listwy, żetonów i kołków.
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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe 
elementy. Ryzyko zadławienia!

BEZPIECZEŃSTWO:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać suchej lub lekko 
wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować powierzchnię). Stosować czystą 
wodę, bez detergentów i rozpuszczalników. 

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi elementami 
przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. Opakowanie foliowe może być 
niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi 
jego elementami. Zachowaj instrukcję użytkowania ze względu na ważne informacje. 
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