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Забележка: Когато няма поставен жетон, устройството заспива. Когато има поставен жетон, 
устройството заспива след 5 минути бездействие. За нулиране на устройството можете по 
всяко време да натиснете и задържите  за 5 секунди, докато видите 4 премигващи 
нули и чуете музика. Не се губят данни, докато не се извърши нулиране.

КУПУВАНЕ НА LEVEL/
КРАЖБА НА LEVEL/

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

ПЛАЩАНЕ НА НАЕМ/ПЛАЩАНЕ КЪМ 
БАНКАТА/ПРОДАЖБА НА ПОЛЕ LEVEL

ИГРАЙТЕ 
PAC-MAN

КУПУВАНЕ НА 
LEVEL НА ТЪРГ

ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕЗУЛТАТА 
СИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО 
ПОСТАВИТЕ СВОЯ ЖЕТОН

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 
Използвайте кръстата отвертка 

(не е включена). 

x31.5V
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КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО  
В MONOPOLY ARCADE  
PAC-MAN?
ПЕЧЕЛИ НАЙ-ВИСОКИЯТ РЕЗУЛТАТ!
В MONOPOLY Arcade PAC-MAN вместо пари се 
използват точки. Печелите играта, кагато получите 
най-много точки. Получавате точки, като купувате 
полета Level и играете мини игри PAC-MAN!

ПРИЗРАКЪТ
Вие играете като PAC-MAN, но 
при вашите ходове премествате 
и Призрака. Ако Призракът 
попадне на същото поле като 
вашата фигурка на PAC-MAN, 
или ако вие попаднете на 
същото поле като Призрака, 
трябва да платите 20 точки на 
Банката.
Забележка: Призракът не 
следва правилата на никое поле 
за игра. 

ЗАРЧЕ ЗА ПРИЗРАКА
Хвърляйте го заедно със зарчето 
с цифрите. Комбинираният 
резултат показва с колко да 
преместите своята фигурка 
PAC-MAN. Зарчето за Призрака 
показва с колко да се премести 
самият Призрак.

ПОЛЕТА POWER UP
Ако попаднете на поле Power 
Up, можете да се преместите на 
което и да е поле Level, което 
се намира преди следващото 
поле Power Up. Ако преминете 
през или попаднете върху GO, 
играете на PAC-MAN!

ПОЛЕТА MAZE
Ако попаднете върху 
поле Maze, трябва да се 
преместите в полето Maze на 
противоположната страна на 
дъската! Ако преминете през 
GO, играете на PAC-MAN!

ПОЛЕТА POWER 
PELLET
Ако попаднете върху поле Power 
Pellet, можете да откраднете 
Level от друг играч!

БАНКОВО И АРКАДНО УСТРОЙСТВО
ПОЛЕТА LEVEL 

СЪС СОБСТВЕНИК

PAC-MAN СЕ 
ПОЯВЯВА ТУК

ТАКСА ЗА ПРИЗРАКА 
(ПЛАТЕТЕ 20 НА 

БАНКАТА)

ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАТВОРА 
(ПЛАТЕТЕ 10 НА 

БАНКАТА)
ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ

ОТМЯНА НА 
ПОСЛЕДНОТО 
ДЕЙСТВИЕ

СТАРТ/
ИЗБОР/НУЛИРАНЕ

ПОДГОТОВКА! (Вижте гърба на тези указания за игра)

Когато играете за първи път, поставете 3 батерии AAA в 
устройството.

1   Поставете картончетата Level до  
съответстващите им полета на дъската.

2   Поставете призрака върху GO.

3   Всеки играч избира фигурка за игра PAC-MAN и 
взима жетона за игра със съответния цвят. Поставете 
фигурката си на GO, а вашия жетон пред себе си.

4   Настройване на 
устройството: 

1. За нова игра 
натиснете и 
задръжте   
за 5 секунди или 
докато чуете 
музика. 

2. Когато музиката 
спре, всеки играч 
поставя и изважда 
своя жетон. 

 

Устройството ще 
издаде звук и ще 
добави начален 
резултат от 100 
точки към сметката ви. 
 
След като всички играчи 
поставят и извадят жетоните 
си, устройството ще бъде 
готово.

5   Всеки играч взима картонче за 
справка. Ако е нужно, гледайте 
какво пише там, докато 
играете.

ИГРАЙТЕ!
Как да спечелите
Обикаляйте дъската, като купувате възможно  
най-много полета Level. Колкото повече купувате, 
толкова повече точки можете да получавате като 
наем. Когато преминете през полето GO или спрете 
там, използвайте устройството, за да играете  
PAC-MAN и да получите още повече точки! Печели 
играчът с най-много пари в края на играта!

Кой започва първи?
Всеки играч хвърля двете зарчета. Получилият  
най-висок резултат започва и играта се върти 
наляво.

Когато сте на ход

1. Хвърлете двете зарчета.

2. Преместете своята фигурка за игра PAC-MAN 
по посока на часовниковата стрелка с толкова 
полета.

3. Къде спряхте? Изпълнете указанието на това 
поле на дъската. За повече информация вижте 
ПОЛЕТАТА НА ДЪСКАТА.

4. Преместете фигурката на Призрака с броя 
полета, показан от зарчето за Призрака. За 
повече информация вижте  ПРИЗРАКА.

Хвърлили сте чифт?  
Хвърлете зарчетата 
отново и направете още 
един ход.

Внимавайте! Ако 
хвърлите чифт 3 пъти 
последователно, 
незабавно go to Jail! Не 
извършвайте третия 
си ход. 

5. Вашият ход свършва. Предайте зарчетата на 
играча вляво от вас.

Започнете да играете!
Това е всичко, което трябва да знаете за момента. 
Погледнете полето, когато спрете на него.

Примерно 
хвърляне: 

(Продължава на следващата страница)

Вижте предупредителната информация за 
батерията на отделния лист. Запазете тази 
информация за бъдещи справки.
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ПОЛЕТА ЗА ДЕЙСТВИЕ

GO
Когато вашата фигурка за игра PAC-MAN 
премине през полето GO или спре там,  
можете да играете PAC-MAN! Получените  
точки се добавят към резултата ви. За да  
играете PAC-MAN: 

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  наляво до . Ще видите новия си резултат в maze. 
Натиснете  . Сега ще видите 4 призрака над вашия резултат и ще 
се чуе музика. Когато музиката спре, започнете да играете PAC-MAN!

• Разполагате с 15 секунди, за да обикаляте maze с PAC-MAN,  
като му помагате да изяде възможно най-много хапчета.

• Получавате по 10 точки за всеки 5 хапчета (малките точици),  
които изядете, и по 10 точки за всеки Power Pellet (малко по-
големите точици). Когато изядете Power Pellet, ще чуете специален 
звуков сигнал, а призраците ще започнат да примигват, което 
значи, че можете да ги ядете. Всеки призрак носи по 10 точки.

• Когато времето ви изтече или се сблъскате с призрак, играта ще 
спре. Ще чуете музика и ще видите новия си резултат.

3. Играта PAC-MAN приключва! Извадете жетона си.

Power Up
Ако вашата фигурка за игра PAC-MAN попадне на 
някое от тези полета, можете да се преместите 
на което и да е поле Level, което се намира преди 
следващото поле Power Up. Следвайте правилата 
на това поле. Ако преминете през или попаднете 
върху GO, играете на PAC-MAN!

Maze
Ако вашата фигурка за игра PAC-MAN попадне 
тук, трябва да се преместите в полето Maze 
на противоположната страна на дъската! Ако 
преминете през GO, играете на PAC-MAN!

Power Pellet
Ако вашата фигурка за игра PAC-MAN попадне тук, 
можете да откраднете поле Level от друг играч. Но 
не може да откраднете Level, което е част от пълен 
комплект. За да откраднете: 

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  нагоре до .

3.  Местете , докато номерът на полето Level, 
което искате да откраднете, се покаже, и 
натиснете . Резултатът ви няма да се 
промени, тъй като сте получили това поле Level 
безплатно!

4. Вземете картончето Level и извадете жетона си.

Забележка: Не може да откраднете Level от Банката. Ако го направите, 
трябва незабавно да го върнете и go to Jail! Ако опитате да откраднете 
поле Level, което вече е ваше, номерът му ще премига на устройството и 
ще се чуе звънец. Изберете различно поле Level!

ПРИЗРАКЪТ
Призракът не следва правилата на 
никое поле за игра. Ако Призракът 
попадне на полето, където вече се 
намира вашата фигурка на PAC-MAN, 
или ако вие попаднете на същото поле 
като Призрака, трябва да платите  
20 точки на Банката (освен ако не сте 
в полето In Jail). За плащане: 

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  надолу до .

3. Преместете  до  на устройството. Ще видите 
-20 (точките, които ще бъдат извадени от настоящия 
ви резултат). Натиснете . Ще чуете звуков сигнал 
и ще видите новия си резултат.

4. Извадете жетона си.

Забележка: Ако на полето, където е попаднал Призракът, 
има повече от 1 фигурка за игра, всички тези играчи 
трябва да преместят своите фигурки за игра PAC-MAN и 
да платят на Банката, както е описано по-горе.

Какво се случва, ако не мога да платя?
Ако дължите наем или трябва да платите таксата за 
Призрака или за да излезете от затвора, трябва да се 
опитате да спечелите точки. Ако имате картончета Level, 
продайте ги обратно на Банката за посочената стойност. 
За продажба: 

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  надолу до .

3. Местете , докато номерът на полето Level, което 
искате да продадете на Банката, се покаже, и 
натиснете . Устройството автоматично ще 
добави сумата за цената за полето на дъската към 
вашия резултат и ще видите новия си резултат.

4. Поставете картончето Level до съответстващото поле 
на дъската.

5. Платете дължимото или ако е нужно, продайте още 
полета Level, след което извадете своя жетон.

Забележка: Ако нямате точки и полета Levels, не правете 
нищо. Имате си достатъчно проблеми!

КРАЯТ НА ИГРАТА
Играта приключва незабавно след покупката на 
последното поле Level. Печели играчът с най-висок 
резултат. За да научите кой е спечелил и какви са 
резултатите на всички играчи, трябва един след друг да 
поставите и извадите жетоните си. Когато победителят 
постави своя жетон, резултатът му ще започне да мига 
под звука на музика. Това няма да се случи за никой  
друг играч. Ако има равни резултати, печели играчът с 
най-много картончета Level!

ЧЗВ 
• Мога ли да извършвам повече от 1 действие 

при поставяне на моя жетон? Да. Например ако 
преминете през GO и спрете върху поле Level, 
поставете своя жетон и придвижете  наляво, за 
да играете PAC-MAN. След това задръжте жетона си 
и следвайте стъпките за покупка на Level, плащане 
на наем и т.н.

• Извърших неправилно действие. Какво да 
направя? Може би сте платили наем на неправилен 
играч или сте купили погрешно поле Level. Не се 
тревожете, можете да отмените последното си 
действие – но не вадете жетона! Вместо това 
оставете своя жетон вътре и придвижете  
надолу до . След това преместете  до  
на устройството. Ще видите 4 тирета. След това 
натиснете .

• Придвижих джойстика в неправилната посока! 
Какво да направя? Може би сте придвижили  
нагоре, а не надолу, за да платите наем на някого, 
или пък  наляво, вместо надясно, за да купите 
поле Level на търг. Не се безпокойте. Просто извадете 
жетона си и започнете процеса отначало.

• Как да разбера колко точки имам? Поставете 
жетона си, за да видите своя резултат в момента.

• Не са ми останали никакви точки! Излизам ли от 
играта? Не. Всички остават в играта до покупката на 
последното поле Level – тогава играта приключва.

• Дори да продам всички мои полета Level, пак няма 
да събера достатъчно точки, за да платя наема. 
Може ли просто да не плащам? Не. Продайте 
всички свои полета Level и платете колкото можете, 
дори да не е пълната сума. Например ако трябва да 
платите 40 точки, но имате само 10 точки и едно поле 
Level на стойност 20 точки, продайте полето Level 
обратно на Банката и платете 30 точки наем. Така 
няма да ви останат точки, но няма да се налага да 
плащате останалите 10 точки, които дължите!

• Мога ли да търгувам полета Level с другите? Не. 
Можете единствено да продавате полетата Level 
обратно на Банката. Трябва да го направите, ако се 
налага да платите наем или да плащате на Банката.

ПОЛЕТАТА НА ДЪСКАТА
ПОЛЕТА LEVEL 

В MONOPOLY Arcade 
PAC-MAN имотите са 
заменени от полета 
Level. Те са подредени 
по дъската в ред от 
най-евтини (Level 1) 

до най-скъпи (Level 16).

Полета Level без собственик
Когато спрете на непритежавано 
поле Level , трябва да го купите или 
да проведете търг за него. 

Искате да го купите?
Платете цената, посочена на полето 
на дъската. За плащане: 

1. Поставете своя жетон. На екрана 
виждате текущия си резултат.

2. Придвижете  нагоре до . 
Ще видите  в долния десен 
ъгъл на екрана.

3. Местете  по екрана, докато 
номерът на полето Level, което 
искате да купите, се покаже, и 
натиснете . Устройството 
автоматично ще извади сумата 
за цената за полето на дъската 
от вашия резултат и ще видите 
новия си резултат.

4. Вземете картончето Level и 
извадете жетона си. (Ако се 
налага да извършите друго 
действие, оставете жетона 
си вътре. Вижте повече 
информация в ЧЗВ.)

Забележка: 
Следващия път, когато 
поставите жетона си, 
до това поле Level ще 
се показва или  или 

, което означава, 
че е ваше! Колкото 
повече полета Level 
притежавате, толкова 
повече символи  или 

 ще виждате при 
поставяне на вашия 
жетон.

Не искате да го купите?
Трябва да проведете търг. 
Наддаването започва от 10 точки и 
всеки може да увеличава цената с 
най-малко 10. Не е необходимо да 
спазвате реда на въртене и търгът 
приключва, когато никой играч не 
иска да наддава повече. Ако никой 
не иска да наддава за полето Level, 
няма проблем. Никой не плаща нищо, 
а картончето Level остава в Банката.
Играчът, обявил най-висока цена, 
плаща на Банката. За плащане:

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  надясно до .

3. Местете , докато номерът на 
полето Level, за което наддавате, 
се покаже, и натиснете . 
Ще видите нула. След това 
предложете по-висока цена, 
като придвижите  нагоре 
до . След всяко наддаване 
офертата ще се увеличава с по 
10 точки.

4. След като достигнете 
правилната сума за наддаване, 
натиснете . Устройството 
автоматично ще извади сумата 
за печелившата оферта от вашия 
резултат и ще видите новия си 
резултат.

5. Вземете картончето Level и 
извадете жетона си.

Забележка: Ако нямате достатъчно 
точки за покупката на Level, 
на устройството ще премига 
номерът на полето Level, ще се чуе 
позвъняване и вашата покупка ще 
бъде отхвърлена. Ако сте се опитали 
да купите полето Level при търг, той 
трябва да се проведе отново – но 
този път без ваше участие!

Събирайте цветни 
комплекти! 
Когато притежавате всички полета 
Level в даден цветен комплект, 
можете да удвоите наемите за тях.

Полета Level със собственик
Когато вашата фигурка за игра 
PAC-MAN попадне на поле Level, 
притежавано от някой друг, играчът 
трябва да поиска наем от вас. В 
такъв случай трябва да платите. Ако 
не поиска наем преди следващият 
играч да хвърли зарчето, не сте 
длъжни да плащате! Платете сумата 
за наем, посочена на картончето за 
полето Level. За плащане:

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  надолу до .

3. Местете , докато номерът на 
полето Level, за което дължите 
наем, се покаже, и натиснете 

. Устройството автоматично 
ще извади сумата за наем за 
картончето Level от вашия 
резултат и ще видите новия си 
резултат.

4. Извадете жетона си. 
Следващият път когато играчът, 
на когото току-що сте платили, 
постави своя жетон, ще види 
новия си резултат, който вече 
включва наема, който сте 
платили.

Забележка: Ако нямате достатъчно 
точки за наем, на устройството ще 
премига номерът на полето Level, ще 
се чуе позвъняване и няма да бъде 
извършено плащане. Вижте „Какво 
се случва, ако не мога да платя?“

Free Parking
Спокойно! Нищо не се случва.

Just Visiting
Не се безпокойте. Ако вашата 
фигурка за игра PAC-MAN попадне 
тук, просто я поставете в частта 
Just Visiting.

Go to Jail
Ако вашата фигурка за игра  
PAC-MAN попадне тук, трябва 
незабавно да я преместите в полето 
In Jail! Не преминавате през GO и не 
играете PAC-MAN. След това ходът 
ви свършва. Докато сте в затвора, 
все още можете да получавате 
наеми и да наддавате в търгове.

Как да изляза от Jail?
Имате 2 възможности:

1. Платете 10 точки на Банката в началото на следващия 
си ход. За плащане: 

1. Поставете своя жетон.

2. Придвижете  надолу до .

3. Преместете  до  на устройството. Ще видите 
–10 (точките, които ще бъдат извадени от настоящия 
ви резултат). Натиснете . Ще чуете звуков сигнал 
и ще видите новия си резултат.

4. Извадете своя жетон и извършете хода си както 
обикновено.

2. При следващия си ход трябва да хвърлите две 
еднакви числа Ако успеете, сте свободни! Извършете 
хода си както обикновено (тоест използвайте сбора на 
двете зарчетата, за да преместите своята фигурка за 
игра PAC-MAN, а самия Призрак преместете със зарчето 
за Призрака). Можете да опитате да хвърлите чифт до 
3 пъти. Ако не хвърлите две еднакви числа до третия 
си ход в In Jail, платете 10 точки на Банката, както е 
описано по-горе, и използвайте последното си хвърляне, 
за да се придвижите напред.
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