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Το παιχνίδι έχει τρία επίπεδα κι όσο µεγαλώνει ο αριθµός των επιπέδων τόσο και
µεγαλώνει το επίπεδο δυσκολίας. Πέφτουν από πάνω στην οροφή αντικείµενα όπου ο
παίχτης θα πρέπει να µαζέψει. Ο παίκτης για να συλλέξει τα υλικά µετακινεί τους κάδους
ανακύκλωσης µε τα βελάκια δεξιά και αριστερά στο πληκτρολόγιο του Η/Υ. Επίσης έχει
και ένα τέταρτο µπόνους επίπεδο .
Ο παίχτης θα παίρνει ένα βαθµό εάν µαζέψει τα σωστά ανακυκλώσιµα υλικά στον σωστό
κάλαθο ανακύκλωσης, που αναλογούν σε κάθε επίπεδο. Οι βαθµοί θα εµφανίζονται σαν
φύλλα πάνω αριστερά. Το παιχνίδι θα αρχίζει µε τρεις ζωές. Όταν παίρνει µια πέτρα θα
χάνει µια ζωή. Επίσης κάθε ανακυκλώσιµο υλικό

που θα αφήνει πίσω και δεν θα το

µαζεύει θα χάνει ένα βαθµό. Ακόµα κάποιες φορές θα πέφτουν καρδιές (ζωές). Όταν ο
παίχτης µαζέψει µια καρδιά οι ζωές του θα αυξάνονται κατά µία. Οι καρδίες θα
εµφανίζονται σαν καρδιές πάνω αριστερά. Όταν πηγαίνει ο παίχτης στο επόµενο
επίπεδο οι πόντοι θα µηδενίζονται. Για να πάει στα επόµενο επίπεδο θα χρειάζεται δέκα
βαθµούς.

Στο πρώτο επίπεδο θα πέφτουν τενεκεδάκια και πέτρες από την οροφή και ο κάδος
ανακύκλωσης PMD που θα µπορεί ο παίχτης να κινήσει θα µαζεύει τα τενεκεδάκια.
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Στο δεύτερο επίπεδο θα είναι ενωµένος ο κάλαθος του ΧΑΡΤΙΟΥ και του PMD . Έτσι θα
πέφτουν κόλλες από χαρτί και πλαστικά µπουκάλια και τενεκεδάκια. Ακόµα θα πέφτουν
και πέτρες.

Στο τρίτο επίπεδο θα ενωθούν όλοι οι κάλαθοι (PMD, ΧΑΡΤΙ και ΓΥΑΛΙ). Εκεί θα
πέφτουν χάρτινες κόλλες, γυάλινα και πλαστικά µπουκάλια, πέτρες.
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Το τέταρτο επίπεδο είναι το µπόνους επίπεδο και το όχηµα της ανακύκλωσης θα πρέπει
να οδηγείται από τον παίχτη σε ένα λαβύρινθο όπου εάν ακουµπήσει στον τοίχο του
λαβύρινθου τότε θα ξεκινά από την αρχή και θα χάνει µια ζωή. Στόχος είναι να µαζέψει το
όχηµα τους γεµάτους κάδους ανακύκλωσης για να τους πάρει στο τέρµα του
λαβυρίνθου, που θα είναι το εργοστάσιο ανακύκλωσης.
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