
FACEMATCH
Κατασκευαστικό παζλ έκφρασης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.
Το Facematch είναι ένα διασκεδαστικό, υπέροχο παιχνίδι που εξασκεί τη μνήμη και την 

παρατήρηση και βελτιώνει τον συντονισμό χεριών-ματιών. Επιπλέον, συντελεί στην ανάπτυξη της 
λογικής σκέψης και του εγκεφάλου του παιδιού σας και το βοηθά να αποκτήσει σημαντικές 

δεξιότητες.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

12 x ξύλινους κύβους
50 x κάρτες 

1 x εγχειρίδιο οδηγιών
1 x κουτί συσκευασίας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Τύπος παιχνιδιού: παζλ προσχολικής αγωγής 
Υλικό: ξύλο
Υλικό βαφής: νερομπογιές
Εύρος ηλικίας: > 3 ετών
Αριθμός παικτών: 1-4



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

∑ Αυτό το παιχνίδι δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά μικρότερα των 3 ετών.
∑ Κρατήστε το μακριά από βρέφη, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάποσης των μικρότερων 

μερών. Το παιχνίδι παίζεται με τη συμμετοχή κάποιου ενήλικα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

① Ανακατέψτε όλες τις κάρτες 
και επιλέξτε μία κάρτα
προσώπου.

② Ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα 
χρώμα (4 χρώματα συνολικά) και 
παίρνει μπροστά του τους κύβους 
του αντίστοιχου χρώματος (2 
κύβοι, 1 κυβοειδές). 



③ Ξεκινήστε αποκαλύπτοντας 
μία κάρτα. Οι παίκτες πρέπει να 
φέρουν τους κύβους τους κοντά 
και να συνθέσουν την ίδια 
έκφραση με εκείνη που 
απεικονίζεται στο πρόσωπο της 
κάρτας. Ο παίκτης που το 

κατορθώνει πρώτος είναι ο νικητής. 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


