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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 

Για να µπορέσει ο παίχτης να τρέξει  το παιχνίδι θα πρέπει στον υπολογιστή του να 

έχει εγκατεστηµένο το πρόγραµµα Microsoft Kodu 1.4.11. Ακολούθως πρέπει να 

διπλοπατήσει στο αρχείο TREASUREHUNTERS.KODU για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

(Εάν δεν ξεκινά το εκτελέσιµο αρχείο τότε ανοίξτε τα αρχεία από τον φάκελο  Saved 

Folder). 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα στάδια 1 έως 3  ο παίχτης καλείται να αναζητήσει, να εξετάσει και να συλλέξει 

τον ορυκτό πλούτο (π.χ. ασβεστολιθικά πετρώµατα, µεικτά θειούχα, χρωµίτη, 

αµίαντο, µπεντονίτη κ.α.) ενώ στο στάδιο 4 καλείται να ανακαλύψει µέσα από ένα 

λαβύρινθο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 
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Στο 1ο στάδιο είναι η ζώνη των Μαµωνιών 

 
Στο 2ο στάδιο είναι η οροσειρά της Κερύνειας 

 
Στο 3ο στάδιο είναι ο  Οφιόλιθος Τροόδους και η  ιζηµατογενή ακολουθία Τροόδους 

Στο 4ο  στάδιο  είναι ο θαλάσσιος χώρος µε τα οικόπεδα 
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Επεξήγηση Πλήκτρων στο παιχνίδι 

Πλήκτρο Χρήση στο παιχνίδι.  

 Όταν επιλεγεί ένα από τα πιο κάτω πλήκτρα τότε ο βασικός χαρακτήρας: 

 

Κινείται προς την κατεύθυνση του βέλους.   

 
Ελαττώνει ταχύτητα (Slow). 

 
Επιστρέφει σε κανονική ταχύτητα. 

 
Αυξάνει ταχύτητα (Full). 

 Ανιχνεύει    και ακολούθως συλλέγει  . 

 

Εµφανίζει πληροφορίες για τα πλήκτρα που χρησιµοποιούνται στο 

παιχνίδι. 

 

Πηδά όταν βρίσκεται µέσα στη λίµνη µεταλλείου. 

 

Με αριστερό κλικ στο κάστρο και πέτρωµα δίνονται πληροφορίες για την 

περιοχή και το πέτρωµα αντίστοιχα. 
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Επεξήγηση Αντικειµένων στο παιχνίδι	  

Αντικείµενα Χρήση στο παιχνίδι 

 
Βασικός χαρακτήρας στα στάδια 1-3. Ανιχνεύει και συλλέγει ορυκτά. 

 
Βασικός χαρακτήρας στο επίπεδο 4. Βρίσκεται µέσα στο νερό.  

 

Καρδία: Δεν είναι ορατή στο παιχνίδι. Χρησιµοποιείται για τον 

καθορισµό του χρονικού ορίου των σταδίων. 

 

Πετρώµατα διαφόρων ειδών και χρωµάτων. Προσθέτουν ή Αφαιρούν 

βαθµούς.   

 

Κάστρο: Δίνει πληροφορίες για τα πετρώµατα της περιοχής που 

βρίσκεται. 

 

Νόµισµα: Όταν το αγγίζει δίνει  5 βαθµούς ενέργειας στα στάδια 1-3 

και 1 βαθµό στο στάδιο 4. 

 

Εµπόδιο: Καθυστερεί τον βασικό χαρακτήρα.   

 
Αστέρι: Εµφανίζει το όνοµα του ορυκτού που υπάρχει κοντά του. 

 

Κινούµενο Εµπόδιο:  Όταν ο rover το αγγίζει τότε χάνει 1 βαθµό 

ενέργειας. 

 

Εµπόδιο: Ο βασικός χαρακτήρας χάνει µια ζωή, όταν αγγίζει το 

εµπόδιο ή το σφαιρίδιο που ρίχνει. 

 

Εµπόδιο:Pίχνει “χιόνι”. Όταν ο βασικός χαρακτήρας αγγίζει το “χιόνι” 

τότε χάνει 1 βαθµό ενέργειας. 

 

Αερόστατο: Προχωρά στο επόµενο στάδιο, όταν το αγγίζει εάν η 

βαθµολογία είναι ικανοποιητική. 
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Κινούµενο Εµπόδιο Ψάρι:  Όταν ο βασικός χαρακτήρας αγγίζει  το 

ψάρι, τότε χάνει 1 βαθµό ενέργειας. 

 

Εµπόδιο Χταπόδι:  Όταν ο βασικός χαρακτήρας αγγίζει το χταπόδι, 

τότε χάνει 1 βαθµό ενέργειας. 

 

Τζετ (Jet): Γρήγορο κινούµενο εµπόδιο που όταν ο βασικός 

χαρακτήρας το αγγίζει, τότε χάνει 2 βαθµούς ενέργειας. 

 

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο: Όταν το πλησιάσει, τερµατίζει επιτυχώς 

το τελευταίο στάδιο. 

 


