
Συχνές ερωτήσεις 
------------------------------------------------- 

1. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι ξεκίνησε. Τι πρέπει να κάνω; 

Μετακινηθείτε στον χώρο του ενυδρείου με στόχο να προσεγγίσετε την κόκκινη κουκκίδα. 

 

2. Νομίζω ότι έφτασα στην κόκκινη κουκκίδα. Τι κάνω μετά; 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό (**) που βρίσκεται στην πράσινη φωτεινή πινακίδα και 

πατήστε "Submit" για να συνεχίσετε. 

 

3. Πληκτρολογώ τον κωδικό και εμφανίζει το μήνυμα "Incorrect Password". 

Προφανώς δεν είστε στο σωστό σημείο. Πατήστε "Cancel" για να επιστρέψετε στον χάρτη. 

Μετακινηθείτε προς την κόκκινη κουκκίδα και αναζητήστε πάλι τον σωστό κωδικό. 

 

4. Μπορώ να παίξω το εκπαιδευτικό παιχνίδι χωρίς ήχο; 

Ναι. Χαμηλώστε ή κλείστε τον ήχο στην κινητή συσκευή σας. 

 

5. Μπορώ να γυρίσω πίσω και να απαντήσω πάλι σε μια ερώτηση; 

Όχι. Μπορείτε μόνο να ξαναπαίξετε το παιχνίδι από την αρχή. 

 

6. Πώς μπορώ να ξαναπαίξω το παιχνίδι από την αρχή; 

Πατήστε στο μενού (τρεις γραμμούλες πάνω δεξιά), επιλέξτε "Leave Game" και μετά "Start 

Over". 

 

7. Αν θέλω να σταματήσω το παιχνίδι, πώς μπορώ αργότερα να συνεχίσω από εκεί που 

έμεινα, χωρίς να χαθεί τίποτα; 

Πατήστε στο μενού (τρεις γραμμούλες πάνω δεξιά), επιλέξτε "Leave Game" και μετά 

"Resume". 

 

8. Το παιχνίδι «κόλλησε». Χάθηκαν όλα; Τι μπορώ να κάνω; 

Κλείστε την εφαρμογή TaleBlazer. Τρέξτε ξανά την εφαρμογή TaleBlazer, πηγαίνετε "SAVED 

GAMES", επιλέξτε "ΕΞΕΡΕΥΝΩ το ΕΝΥΔΡΕΙΟ" και μετά "Resume". Η εφαρμογή θα ξεκινήσει 

από εκεί που είχατε μείνει. Τίποτε δεν χάθηκε. 

 

9. Πρέπει κάθε φορά να πληκτρολογώ το "Game Code" του παιχνιδιού για να το παίζω; 

Όχι. Το "Game Code" μπαίνει μόνο την πρώτη φορά, κατεβαίνει (download) το "ΕΞΕΡΕΥΝΩ 

το ΕΝΥΔΡΕΙΟ" και μετά υπάρχει στα "Saved Games". 

 

10. Ποιο είναι το "Game Code" του παιχνιδιού για να το δώσω σε έναν/μία φίλο/η μου; 

Πατήστε στο μενού (τρεις γραμμούλες πάνω δεξιά) και επιλέξτε "About Game". Εκεί θα 

δείτε το "Game code" του παιχνιδιού. 

 

11. Τι είναι το "Update" που εμφανίστηκε στην αρχή του παιχνιδιού; Είναι ασφαλές; 

Ναι, είναι ασφαλές. Επιλέξτε "Update" για να πάρετε την καινούργια, ενημερωμένη έκδοση 

της εφαρμογής. 

 

12. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να παίξω το παιχνίδι; 

Όχι, δεν απαιτείται. Σύνδεση στο διαδίκτυο απαιτείται μόνο για να κατεβάσετε την 

εφαρμογή "TaleBlazer" και να περάσετε το "Game Code" του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, 

μπορείτε να παίζετε το παιχνίδι χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. 


