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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Το Kolenka Game Pak είναι μια συσκευή ακριβείας δημιουργημένη απo
πολύπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώματα , που με την παροδο του χρόνου μειώνεται
η απόδοση του . Για να αποφευχθή μια τέτοιου είδους ατυχία , συνιστάται να
εκτελέσετε τα παρακάτω είδη εργασίας:
— Kαθάρισε με ειδικό μηχάνημα αέρα την κασέτα. Στην περίπτωση της
χειροκίνητης απόδοσης,δηλαδή φυσώντας την κασέτα, συνιστάται να βεβαιωθείτε
ότι είστε σωστά γειωμένοι. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΥΣΜΑΤΑ!
— Για τον καθαρισμό του τερματικού xρησιμοποιήστε μια μπατονέτα , βουτηγμένη
σε καθαριστικό, έτσι ώστε όλη η αγώγιμη περιοχή να καθαριστεί πλήρως.
Μετά τον καθαρισμό, είναι υποχρεωτικό να στεγνώσουμε της επαφές.
— Μην χρησιμοποιήσετε μάλλινες φανέλες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόσωπο που εκτελεί τους
προαναφερθείσες χειρισμούς, πρέπει να είναι μια κλάση Α πιστοποιημένος
ηλεκτρολόγος.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να διαλύσετε την κασέτα.

2



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΕΧΘΡΟΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΦΌΔΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τώρα έχετε το δικό σας
νόμιμο αντίγραφο του
Κάστρο χωρίς διαφυγή™ 2 βιντεοπαιχνίδι.
Καλό είναι να διαβάσετε το εγχειρίδιο
προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι.
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"ΕΙΣΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ»

Λίγο καιρό μετά από τα γεγονότα που απεικονίζονται στην πρώτη κασέτα 
Κάστρο χωρίς διαφυγή, νέοι ήρωες έφτασαν, για να σταματήσουν τα κύματα 
του επικείμενου κακού. Τώρα, ανάμεσα στους ανθρώπους, λυκάνθρωπους 
και τους σαμάνους n'rgon, υπάρχουν lizardians και η νέα δημιουργία 
n'rgon — καρδιναλίων.
Δεν είναι κάθε ήρωας , ο οποίος έχει εισέλθει στο κάστρο, ικανός να 
αντιμετωπίσει τις ορδές από τέρατα, αλλά ο εκλεκτός θα αποκτήσει το
σπασμένο σπαθί — το μόνο όπλο ικανό για να καταστρέψει τον ιδιοκτήτη
του κάστρου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Θα πρέπει να εξερευνήσετε το κάστρο γεμάτο από εχθρούς, παγίδες και 
θησαυρούς. Το κάστρο χωρίζεται σε δωμάτια, το καθένα εντελως 
διαφορετικό απο το άλλο. Μπορεί να μπείτε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο 
δωμάτιο ή σε ενα πολύ εύκολο , αυτό κάνει καθε πέρασμα μοναδικό.
Πρωταρχικός στόχος είναι να ανακτήσετε τους πολύτιμους λίθους και τα 
πραγματικά κομμάτια του Ξίφους. Με όλα αυτά τα 10 αντικείμενα, ο ήρωάς
σου είναι ετοίμος να ξεκινήσει την τελική μάχη.
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«ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ?»

Ο πιο αργός, αλλά πιο θωρακισμένος απο τους υπολοίπους
ήρωες.Tο όπλο του είναι μια τηλεσκοπική λόγχη, που μπορεί
να κάνει επιπλέον ζημιά όταν επιστρέφει στον χαρακτήρα.

ΦΥΛΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: GUARDIAN

Η επίθεσης της είναι αδύναμη, αλλά είναι γρήγορη.Τα βέλη
της πάντα πετάνε ευθεία και μπορεί να βλάψει μακρινούς
εχθρούς. Το εύρος τους εξαρτάται από τον χρόνο που κρατάτε
το κουμπί επίθεσης πατημένο.

ΦΥΛΗ: LIZARDIAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΝΗΓΟΣ

Αυτός ο ήρωας έχει πολύ ισχυρή επίθεση. Στην αρχή μπορεί να
φαίνεται ότι οι μη-κατευθυνόμενη επίθεση δεν είναι πολύ
χρήσιμη, αλλά ένας έμπειρος παίκτης θα μπορούσε εύκολα
να αποδείξη το αντίθετο.

ΦΥΛΗ: N'RGON
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ
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ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Ο ιδιοκτήτης του Κάστρου μπορεί να ηττηθεί μόνο με το σπαθί, 5 αλήθινα 
κομμάτια τα οποία είναι διάσπαρτα ανάμεσα στα δωμάτια.
Όμως μπορείτε να βρείτε και ψευδή κομμάτια , τα όποια θα κάνουν τις
επιθέσης σας πιο αδύναμες. 

Κομμάτια ξίφους

       «Δείτε την αλήθεια». Ο οπάλιος λίθος σας κάνει να διακρίνετε τα αληθινά 

κομμάτια του σπαθίου από τα ψεύτικα μόνο από την εξέταση τους.

       «Θυμηθείτε μαζί μας». Το πετράδι σας βοηθά να θυμόσαστε αντικείμενα

στον χάρτη.

       «Πιο γρήγορα από τον άνεμο». Το ρουμπίνι επιταχύνει τον ήρωα.

       «Πάντα ακόμη». Τα εκλεκτά τέρατα προκαλούναι 1 ζημιά αντί για 2.

       «Αιώνια αυγή». Το σμαράγδι ξεκλειδώνει όλες τις σκάλες.

       Μπλέ φωτιά. Αποκρούει την «Bookstuck» κατάρα. Συγκεντρώνει

χρυσάφι και εμβλήματα στο δωμάτιο.

       Χρυσό σημάδι. Βοηθά όταν είστε σε πρέζα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
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ΕΧΘΡΟΙ

Κάθε εχθρός στο παιχνίδι έχει
μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο Lich
ρίχνει δηλητηριώδη κολοκύθες,
οι Άνδρες βόδι σας πλησιάζουν
προσεκτικώς όπου κι αν  πάτε,
και οι Reanimators αναστένουν
τους νεκρούς που εχουν  χάσει
απο εσάς.

Εξερευνήστε τις πιθανές
τακτικές για να προχωρήσετε
όσο το δυνατόν περισσότερο.

Kαλικάντζαρος Φάντασμα Lich

Άρπυια Κένταυρος Άνδρας βόδι

Αράχνη Lamia Reanimator

Σαλαμάνδρα Mούμια Golem

Άγαλμα Doppelganger Πολυμορφικός
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Σας δίνει είτε μια κατάρα ή μια επιπλέον
δυνατότητα.

Άγαλμα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μπορείτε να αναβαθμίσετε και
επισκευάσεται την πανοπλία .

Αμόνι

Πουλάει τα φίλτρα και άλλα πράγματα.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των
διαφόρων προμηθευτών.

Προμηθευτής

Σας επιτρέπει να πάρασετε σε ένα άλλο
πάτωμα όταν είναι ξεκλείδωτη.

Σκάλα

Χρησιμοποιήστε το για να πάρετε ένα βραβείο,
ή να καλέσετε έναν εχθρό. Οι τιμές διαφέρουν.

Kουλοχέρης

Αρχαίο παιχνίδι όπου θα πρέπει να προσέξετε
την μπάλα και να βρείτε πού είναι μετά

το ανακάτεμα.

Δαχτυλήθρες
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ΕΦΟΔΙΑ

Επιτρέπει να αγοράσετε χρήσιμα πράγματα από τους πωλητές.
Επίσης, χρησιμοποιούνται για να παίξετε δαχτυλήθρες και κουλοχέρη».

Χρυσός

Προστατεύει από τη ζήμια , αλλά και ενισχύει τις ικανότητες.
Αναβάθμισε και επισκεύασε την πανοπλία με τα εμβλήματα,
χρησιμοποιώντας το αμόνι.

Πανοπλία

Απορροφά τη ζημιά, ώστε να μην χάσετε ζώη.  Δεν μπορεί να
επισκευαστεί.

Ασπίδα

Ειδικό μαγικό σύμβολο για αναβάθμιση της πανοπλίας.

Έμβλημα

Μπορεί να σκοτώσει όλους τους εχθρούς στο δωμάτιο ή να
κολλήσει στα χέρια  σας, καθιστώντας αδύνατη την επίθεση.

Βιβλίο

Περιέχουν πανοπλίες, ασπίδες, φίλτρα, χρυσό και ακόμη και
τέρατα!

Θώρακας
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Προκαλεί ζημια τόσο σε ήρωες όσο και σε τέρατα που δεν
μπορούν να πετάξουν.

Λάβα

Κάνει τον ήρωα σας να γλιστράει.

Πάγος

Επικίνδυνες παγίδες ,που δύσκολα φαίνονται και προκαλούνε ζημια
τόσο σε ήρωες όσο και σε τέρατα που δεν μπορούν να πετάξουν

Καρφιά

Μεταφέρει τον ήρωα ή τους εχθρούς σε άλλο δωμάτιο. Όταν τα
βασικά στοιχεία συλλέγονται, γίνεται κακό.

Tηλεμεταφορά

Πηκτό γλυκό-όπως ουσία, αναπηδάς όταν το άγγιζεις.
δεν προκαλεί ζημια, καταστρέφεται. 

Γλοιώδες υγρό

Κινήτε με τυχαίο τρόπο. Ζημιές σε ήρωες οσο και σε εχθρούς.
Αλλάζει κατεύθυνση κατά το χτύπημα.

Λεπίδα

Ζημιές τόσο στον ήρωα όσο και στους εχθρούς.

Αιωρούμενη μπάλα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

«Δεύτερη άνεμος». +3 Πόντοι επιδεξιοτήτων.

«Προσοχή». Οι πύλες ενεργοποιούνται με τη χρήση του κουμπιού ενέργεια.

«Χειριστής ασπίδας». +1 Αντοχή στις ασπίδες.

«Λιτότης». 20% έκπτωση στα πάντα.

«Χωρίς ίχνος». Οι άνδρες βόδι δεν μπορούν να σας καταδιώκουν.

«Aντοχή σώματος». H αντοχή σώματος φορτώνει 2 φορες πιο γρήγορα.

«Μετεώριση». Σου επιτρέπει να περπατάς πάνω από μη στερεές επιφάνειες.

«Βιασύνη». Ο ήρωας δεν μπορεί να μετατραπεί σε πέτρα ή να επιβραδύνθη.

«Kυνηγός χρυσού». Διπλασιάσει την ποσότητα του χρυσού που μαζεύεις.

«Και τα κατακάθια!». Τα φίλτρα ανορθώνουν πλήρως ζωή και αντοχή σώματος.

Ικανότητες

«Τύφλωση». Είναι δύσκολο να δούμε.

«Αμνησία». Δεν θυμάσαι από που πέρασες.

«Λήθαργος». Δεν ανακτάς επιδεξιότητα.

«Αδυναμία». -1 πόντος Υγείας κάθε λεπτό.

«Κακοτυχία». Τα Minigames δεν θα είναι καλά.

«Καταραμένο βιβλίο». Δεν μπορείς να επιτεθείς για μια χρονική

περίοδο.

Kατάρες

11



ΟΘΟΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Πόντοι υγείας

Πόντοι
επιδεξιότητας

Χρυσός

Χάρτης του
τρέχον πατώματος

Τρέχον όροφος

Ήρωας

Εχθρός

Θώρακας

Εξόδος
δωμάτιου

Κομμάτια σπαθιού

Θησαυρός
και εφόδια 
που βρήκες 

Eμβλήματα

Πρόοδος ήρωα

Δύναμη του ήρωα
Περιοχή του μηνύματος
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TURBO

SELECT START BA

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κουμπί Z

Κουμπί Z Kουμπί X

Πλήκτρο C Enter button

Κίνηση στο
παιχνίδι / μενού

Κλασική επίθεση χαρακτήρα.        
Στο Αμόνι: επιλέξτε το αντικείμενο.

Πιο αποτελεσματική επίθεση, καταναλώνει επιδεξιότητα.
Στο Αμόνι: ακυρώνει το αντικείμενο.

Σεντούκια, σκάλες, πωλητές, κουλοχέρηδες, αμόνι.

Πιέστε ξανά Enter για να συνεχίσετε το παιχνίδι.
Βασικό μενού: επιλέξτε το στοιχείο.

Kουμπί X

Kουμπί C

Kουμπί Enter

Απλή επίθεση

Ευκίνητη επίθεση

Αλληλεπίδρασης με άλλα αντικειμένα

Παύση
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποφύγετε την έκθεση του παιχνιδιού σε υπερβολικό σοκ ή ακραίες 
θερμοκρασίες.Μην αγγίζετε το τερματικό ή μην επιτρέψετε να έρθει σε επαφή
με νερό γιατί το κύκλωμα του παιχνιδιού θα καταστραφεί.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν παίξετε.
Μετά από 30 λεπτά στο παιχνίδι να πάτε για έναν περίπατο.

Αυτό το παιχνίδι έχει αρκετά φώτα που αναβοσβήνουν, που μπορεί να είναι 
ακατάλληλο για φωτοευαίσθητα άτομα.

Η D.E.X. Team δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την πιθανή ζημιά στην
παιχνίδο κονσόλα σας που προκλήθηκε από ακατάλληλο χειρισμό της κεφαλής
του παιχνίδιου.
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