
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
TARTALOM
• Játéktábla
• 1 Hős Piros tiszt
• 6 jármű
• 1 Biztonsági autó
• 15 kétoldalú kihívás kártya

A JÁTÉK CÉLJA
Mind a nyolc járművet helyezd a megfelelő pozícióba 
a játéktáblán, és juttasd el a Hős Piros autót a forgalmi 
dugón kersztül a kijárathoz!

REGIO Játékkereskedelmi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25.

www.regiojatek.hu

Figyelem!
3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott!

Fulladásveszély!
Származási hely: Kína

Gyártó: ThinkFun

PÁROSÍTSD ÉS JUSS KIPÁROSÍTSD ÉS JUSS KI
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LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
1. Válassz a kihívás kártyák közül egyet, és 

helyezd el a kártyatartóba! 

A kihívások színekkel vannak ellátva; könnyű, 
közepes, nehéz. A nehézségi szintek 1-től  
30-ig vannak. 

2. A kihívás kártyának megfelelően, vizsgáld 
meg a színekkel és formákkal ellátott  
8 autót, hogy hogyan helyezkednek el  
a játéktáblán!

3. Ezután helyezd el őket a játéktáblán! Így 
máris kialakul a forgalmi dugó, amelyben  
a Hős Piros autót kell irányítanod.

4. Öveket becsatolni! Induljon a játék,  
ahol a cél kijuttatni a Hős Piros autót a  
forgalmi dugóból! Ha sikerült a küldetés,  
TE NYERTÉL!

SZABÁLYOK
•  Az autók helyzetének  meg kell egyeznie a  

kihívás kártyán látható képekkel, színekkel 
és formákkal egyaránt!

Forma rejtvény

A kártyán és az autókon látható formáknak meg  
kell egyezniük!

Szín rejtvény

A kártyán és az autókon látható színeknek meg  
kell egyezniük!

Kör

Piros

•  Mindig győződj meg arról is, hogy a járművek 
megfelelő irányba állnak-e!

•  Vezesd keresztül  a Hős Piros autót a  
forgalmi dugón anélkül, hogy egy másik 
járműbe ütköznél!

•  Nem vehetsz le egyetlen autót sem  
a játéktábláról!

NEHEZEBB KIHÍVÁSOK (21-30)
A nehezebb kihívások teljesítéséhez, csúsztass 
el a helyéről egy vagy két autót  ahhoz, hogy a 
kijáratot szabaddá tedd!

Vannak olyan járművek, amelyeket el tudsz 
csúsztatni az útból, viszont vannak olyanok is, 
amelyeket sajnos nem lehet. (lásd: KULCS) 

A FELTALÁLÓRÓL
A “My First Rush Hour®” társasjátékokat a  
Peggy Brown Creative stúdió álmodta meg,  ahol 
játékok és puzzle-ok százait fejlesztették már ki 
művészek, illusztrátorok és designerek.

ÖTLET: Figyelj a 
járművek fényszóróira!

KULCS
HŐS PIROS AUTÓ

Kör

Lépés
A Hős Piros autó előre és hátra tud csúszkálni. Ez  
az egyetlen olyan autó, amelyik meg tud fordulni. Az  
autó elforgatásához, mozgasd tovább bármelyik 
sarokhoz, és fordulj abba az irányba, amerre szeretnél 
tovább haladni!

BIZTONSÁGI TISZT

Nyolcszög

Mozgás
A narancssárga Biztonsági tiszt előre-hátra és oldal 
irányba is tud mozogni.

SUV TEREPJÁRÓ

Háromszög

Mozgás
A barna Terepjáró nem mozdulhat. A kihívás kártyának 
megfelelő helyen kell parkolnia, egészen a kihívás 
teljesítésének a végéig.
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KOMPAKT AUTÓ

Négyzet

Mozgás
A kis kék Kompakt autó előre-hátra tud csak mozogni, 
oldalra nem mozdulhat, megfordulni sem tud.

PICI AUTÓ

Csillag

Mozgás
A rózsaszín Pici autó előre-hátra tud csak mozogni, 
oldalra nem mozdulhat, megfordulni sem tud.

FURGON 

Gyémánt

Mozgás
A lila Furgon nem mozdulhat. A kihívás kártyának 
megfelelő helyen kell parkolnia, egészen a kihívás 
teljesítésének a végéig.

KUKÁSAUTÓ

Ovális

Mozgás
A zöld Kukásautó nem mozdulhat. A kihívás kártyának 
megfelelő helyen kell parkolnia, egészen a kihívás 
teljesítésének a végéig.

ISKOLABUSZ

Négyszög - Téglalap

Mozgás
A sárga Iskolabusz nem mozdulhat. A kihívás kártyának 
megfelelő helyen kell parkolnia, egészen a kihívás 
teljesítésének a végéig.
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