
Du har ett unikt spel framför dig – och många roliga 
stunder med nära, kära, vänner och bekanta.
Du samlar på par, precis som i klassiska Memory®, 
med hjälp av dina fem sinnen.
KONARIO® är ett genialiskt spel i all sin komplexa 
enkelhet. Det är lika roligt som utmanande och
ett riktigt träningspass för hjärnan.

Läs instruktionerna på sista sidan allra först. 

På www.konario.com kan du läsa mer om vad som 
händer i hjärnan när du spelar KONARIO® och när
alla dina fem sinnen är aktiverade. 

Du sidder med et unikt spil foran dig – og mange 
underholdende timer med nære, kære, venner
og bekendte. Du samler på par, præcis ligesom i det 
klassiske Memory®, ved hjælp af dine fem sanser. 
KONARIO® er et genialt spil i al sin komplekse 
enkelhed. Det er både sjovt og udfordrende og en 
fantastisk omgang hjernegymnastik.

Læs vejledningen på sidste side allerførst. 

På www.konario.com kan du læse mere om, hvad der 
sker i hjernen, når du spiller KONARIO®, og når alle 
dine fem sanser bliver aktiveret. 

Du har et unikt spill foran deg – og mange morsomme 
stunder sammen med nære, kjære, venner og 
bekjente. Du samler på par, akkurat som i klassiske 
Memory®, ved hjelp av dine fem sanser.
KONARIO® er et genialt spill i all sin komplekse 
enkelthet. Det er like morsomt som utfordrende,
og en skikkelig treningsøkt for hjernen.

Les anvisningene på siste side aller først.

På www.konario.com kan du lese mer om hva som 
skjer i hjernen når du spiller KONARIO® og når alle 
dine fem sanser er aktivert. 

Edessäsi on ainutlaatuinen peli – ja monia hauskoja 
tunteja läheisten, rakkaiden, ystävien ja tuttujen 
kanssa. Kerää pareja aivan samalla tavalla kuin 
klassisessa Memory®-muistipelissä viiden aistisi avulla. 
KONARIO® on monimutkaisessa yksinkertaisuudessaan 
nerokas peli. Se on yhtä hauska kuin haastavakin ja 
tarjoaa aivoille todellisen harjoitustuokion.

Lue aivan ensimmäiseksi viimeisellä sivulla olevat 
ohjeet. 

Osoitteessa www.konario.com voit lukea enemmän 
siitä, mitä aivoissa tapahtuu kun pelaat KONARIO®- 
peliä ja sinun kaikki viisi aistiasi aktivoituvat. 

GRATTIS! TILLYKKE!

GRATULERER! ONNITTELUT!

SNABBT OCH ENKELT
Förkorta speltiden och förenkla 
spelet genom att spela med färre par. 

1 SPELARE
Sätt valfritt antal par på bordet med 
bildsidan ner och blanda kuberna 
väl. Sätt ut kuberna på en lång rad. 
Klocka dig själv.
Hur snabbt kan du hitta alla paren?
Träna på detta och bli snabbare och 
snabbare. 

VARIERA MERA
Förenkla spelet genom att vända 
kubernas bildsida upp (synkuberna 
måste ju vara vända neråt) eller
hitta på egna varianter.  

RASKT OG ENKELT
Forkort spilletiden og forenkle 
spillet ved å spille med færre par. 

1 SPILLER
Sett valgfritt antall par på bordet 
med bildesiden ned og bland 
kubene godt. Sett ut kubene på en 
lang rekke. Ta tiden på deg selv. 
Hvor lang tid trenger du for å finne 
alle parene? Tren på dette og bli 
raskere og raskere.

VARIER MER
Forenkle spillet ved å snu kubenes 
bildeside opp (synskubene må jo 
være vendt ned) eller finn på egne 
varianter.

HURTIGT OG ENKELT
Afkort spilletiden og gør spillet 
enklere ved at spille med færre par.

1 SPILLER
Sæt et valgfrit antal par på bordet 
med billedsiden nedad og bland 
æskerne godt. Opstil æskerne på en 
lang række. Tag tid på dig selv.
Hvor lang tid skal du bruge til at finde 
alle parrene? Hvis du træner ofte, 
kan du blive hurtigere og hurtigere. 

YDERLIGERE VARIATIONER
Gør spillet enklere ved at vende 
æskernes billedside opad 
(synsæskerne skal dog vende nedad) 
eller find på dine egne varianter.

NOPEAA JA HELPPOA 
Lyhennä peliaikaa ja yksinkertaista 
peliä pelaamalla pienemmällä 
määrällä pareja. 

1 PELAAJA
Aseta valitsemasi määrä pareja 
pöydälle kuvapuoli alaspäin ja 
sekoita kuutiot hyvin. Aseta kuutiot 
pitkään riviin. Ota aikaa. Kuinka 
paljon aikaa tarvitset löytääksesi 
kaikki parit? Harjoittelemalla tulet 
yhä nopeammaksi ja nopeammaksi. 

VARIOI ENEMMÄN
Voit myös helpottaa peliä kääntämällä 
kuutioiden kuvapuolen ylöspäin 
(näkökuutioiden tulee kuitenkin olla 
alaspäin käännettyinä) tai keksi omia 
variaatioita.

SMAK. Sortera ut de åtta smakkuberna. Öppna dem genom att 
trycka ihop kanterna och dra ut botten. Öppna plastpåsen
med pastillerna och häll dem försiktigt i kuben. Sätt på botten.
De fyra smakerna är mint, apelsin, cola och jordgubbe.
Det viktiga är att komma ihåg var varje smak finns.
Ta en klunk vatten för att bli av med tidigare smak.
Förvara spelet i rumstemperatur.

MAKU. Erottele joukosta kahdeksan makukuutiota. Avaa ne painamalla 
reunoista ja vedä pohja ulos. Avaa pastilleja sisältävät muovipussit
ja kaada ne varovaisesti kuutioihin. Aseta pohja takaisin paikoilleen. 
Kuutioiden neljä makua ovat minttu, appelsiini, cola ja mansikka.
On tärkeää muistaa, missä mikin maku sijaitsee.
Juo kulaus vettä huuhdellaksesi suustasi edellisen maun. 
Säilytä peli huoneenlämmössä. 

SMAG. Sortér de otte smagsæsker fra. Åbn dem ved at trykke kanterne 
sammen og trække bunden ud. Åbn plastposen med pastillerne og 
hæld dem forsigtigt i æsken. Sæt bunden på igen.
De fire smage er mynte, appelsin, cola og jordbær. Det vigtige er at 
huske, hvor hver enkelt smag befinder sig.
Drik en slurk vand for at vaske den foregående smag væk.
Opbevar spillet ved stuetemperatur.

SMAK. Sorter ut de åtte smakskubene. Åpne dem ved å trykke 
sammen kantene og trekk ut bunnen. Åpne plastposen med 
pastillene og hell dem forsiktig i kuben. Sett på bunnen igjen.
De fire smakene er mint, appelsin, cola og jordbær.
Det viktige er å huske hvor hver smak er.
Ta en slurk vann for å bli kvitt tidligere smak.
Oppbevar spillet i romtemperatur.

DOFT. Sortera ut de åtta kuberna utan bild och ta fram doftetiket-
terna. Det finns fyra dofter: kanel, ananas, jasmin och sandelträ. 
Sätt två etiketter av varje doft på varsin kub, så att det blir fyra par. 
Aktivera doften genom att skrapa på etiketten med nageln under 
spelets gång. Det viktiga är inte att veta vad det är för doft utan att 
komma ihåg var vilken doft finns. När etiketterna har fästs på 
kuberna varar de i ca 6 månader.
Extra doftetiketter ingår, förvara dem i plastpåsen.

TUOKSU. Erottele joukosta kahdeksan kuutiota, joissa ei ole kuvaa, ja ota 
esiin tuoksuetiketit. Tuoksuja on neljä: kaneli, ananas, jasmiini ja sante- 
lipuu. Aseta kaksi etikettiä kutakin tuoksua kuutioihin siten, että niistä 
muodostuu neljä paria. Aktivoi tuoksut raaputtamalla etikettiä kynnellä 
pelin aikana. Tärkeää ei ole tietää, mikä mikin tuoksu on,  vaan painaa 
mieleensä, missä mikin tuoksu sijaitsee.
Kun etiketit on kiinnitetty kuutioihin, ne säilyvät noin 6 kuukauden ajan. 
Lisää tuoksuetikettejä sisältyy pakkaukseen, säilytä ne muovipussissa. 

DUFT. Sortér de otte æsker uden billeder fra og tag duftetiketterne 
frem. Der er fire dufte: kanel, ananas, jasmin og sandeltræ.
Sæt to etiketter af hver duft på hver sin æske, så der dannes fire par. 
Aktivér duften ved at skrabe på etiketten med neglen i løbet af 
spillet. Det vigtige er ikke at vide, hvilken duft det er, men at kunne 
huske, hvor hver enkelt duft befinder sig. Når etiketterne er blevet 
fastgjort på æskerne, kan de holde i ca. 6 måneder.
Ekstra duftetiketter medfølger, opbevar dem i plastposen.

DUFT. Sorter ut de åtte kubene uten bilde og ta fram duftetikettene. 
Det er fire dufter: kanel, ananas, sjasmin og sandeltre.
Sett to etiketter av hver duft på hver sin kube, slik at det blir fire 
par. Aktiver duften ved å skrape på etiketten med neglen under 
spillets gang. Det viktige er ikke å vite hvilken duft det er, men
å huske hvor hvilken duft befinner seg.
Når etikettene er festet på kubene, varer de i ca. 6 måneder. 
Ekstra duftetiketter er inkludert; oppbevar dem i plastposen.
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Historien bak KONARIO
Spillvarianter

Lær deg mer om sansene dine
Bestill flere smakspastiller   

 og duftetiketter

Historien bakom KONARIO 
Spelvarianter

Lär dig mer om dina sinnen
Beställ fler smakpastiller

  och doftetiketter

Historien bag KONARIO 
Spillevarianter

Lær mere om dine sanser
Bestil flere smakspastiller   

 og duftetiketter

Tarina KONARIOn takana 
Pelivariaatiot

Lue lisää aisteistasi
Tilaa lisää makupastilleja

ja tuoksuetikettejä 

40 KUBER. 8 KUBER PER SINNE
Använd syn, lukt, smak,

känsel och hörsel för att samla 
matchande par. Flest par

när kuberna är slut vinner.

40 KUBER. 8 KUBER PER SANS
Bruk syn, lukt, smak, følelse

og hørsel for å samle matchende 
par. Flest par når det er slutt 

på kuber vinner.

40 ÆSKER. 8 ÆSKER PER SANS
Brug syn, lugt, smag, følelse og 

hørelse til at indsamle matchende 
par. Den, der har flest par,

når æskerne slipper op, vinder.

40 KUUTIOTA. 8 KUUTIOTA 
AISTIA KOHDEN

Käytä näkö-, haju-, maku-, tunto-
ja kuuloaistiasi kerätäksesi

yhteensopivia pareja.
Se, jolla on eniten pareja pelin 

loppuessa, voittaa pelin.

KONARIO®

THE GAME FOR EVERY SENSE

Öppna kuben, skaka ut 
en pastill och smaka.

Låt alla smaka.
Kom ihåg smaken.

SMAK
Skrapa på etiketten

och lukta på den.
Låt alla lukta.

Kom ihåg doften.

LUKT
Titta på mönstret.

Låt alla titta.
Kom ihåg bilden.

SYN
Stoppa fingret i kuben 

och känn efter.
Låt alla känna.

Kom ihåg känslan.

KÄNSEL
Skaka kuben och lyssna. 

Låt alla lyssna.
Kom ihåg ljudet.

HÖRSEL

Åpne kuben, rist ut
en pastill og smak.

La alle smake.
Husk smaken.

SMAK
Skrap på etiketten

og lukt på den.
La alle lukte.
Husk duften. 

LUKT
Se på mønsteret.

La alle se.
Husk bildet.

SYN
Stikk fingeren i kuben

og kjenn etter.
La alle kjenne.
Husk følelsen.

FØLELSE
Rist på kuben og lytt.

La alle lytte.
Husk lyden.

HØRSEL

Åbn æsken, ryst en
pastil ud og smag på den.

Lad alle smage.
Husk smagen.

SMAG
Skrab på etiketten

og snus til den.
Lad alle snuse.
Husk duften. 

LUGT
Se på mønstret.
Lad alle kigge.

Husk mønstret.

SYN
Stik fingeren i æsken

og mærk efter.
Lad alle mærke.
Husk følelsen.

FØLELSE
Ryst æsken og lyt.

Lad alle lytte.
Husk lyden.

HØRELSE

Avaa kuutio, karista 
pastilli ulos ja maista. 

Anna kaikkien maistaa. 
Paina maku mieleesi.

MAKU
Raaputa etikettiä ja 

haista sitä.
Anna kaikkien haistaa
 Paina tuoksu mieleesi. 

HAJU
Katso kuviota.

Anna kaikkien katsoa.
Paina kuva mieleesi.

NÄKÖ
Laita sormesi kuutioon ja 
tunnustele. Anna kaikk- 
ien tunnustella. Paina 
mieleesi mitä tunnet. 

TUNTO
Ravista kuutiota ja 

kuuntele.
Anna kaikkien kuunnella. 

Paina ääni mieleesi. 

KUULO

Lyft ut alla 40 kuber på bordet 
med bildsidan neråt och 
blanda dem.
De kan stå i ett fint rutmönster, 
på rad eller huller om buller. 

FÖRBEREDELSER

Legg ut alle 40 kuber på bordet 
med bildesiden ned og bland 
dem.
De kan stå i et fint rutemønster, 
på rekke eller hulter til bulter.

FORBEREDELSER

Tag alle 40 æsker op på bordet 
med billedsiden nedad og 
bland dem.
Du kan stille dem i et fint 
mønster, på række eller hulter 
til bulter. 

FORBEREDELSER

Nosta kaikki 40 kuutiota 
pöydälle kuvapuoli alaspäin
ja sekoita ne.
Ne voidaan asettaa hienoon 
ruutukuvioon, riviin tai sikin 
sokin.

VALMISTELUT

Gør jer fortrolige med æskerne,
før I begynder at spille    

Tutustukaa kuutioihin
ennen kuin aloitatte pelin  

Bekanta er med kuberna
  innan ni börjar spela

Gjør deg kjent med
kubene før dere

begynner å spille
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Den som börjar lyfter en kub. Vänd på den och titta, lukta, 
smaka, känn eller lyssna. Låt dina medspelare göra detsamma 
innan du sätter tillbaka kuben på sin plats med bildsidan upp. 
Lyft en kub till. Titta, lukta, smaka, känn eller lyssna.

Paren ska vara identiska (innehålla exakt samma ljud, smak, 
doft, syn eller känselintryck). Ett smakpar är till exempel två 
kuber med mintsmak.
Om kuberna matchar varandra har du ett par.
Spara paret. Det är din tur igen. 

Turen går medsols till nästa spelare. Alla medspelare måste
vara uppmärksamma och delaktiga för att komma ihåg var 
kuberna finns.

Om en medspelare är på väg att lyfta fel kub kan du avbryta 
genom att ropa ”KONARIO”. Tala om att det är fel kub och lyft 
den kub du tror är rätt. Har du rätt, behåll paret.
Har du fel så får medspelaren du avbröt ett av dina par.
För att få ropa ”KONARIO” måste du först ha minst ett par.
Turen går till den spelare som sitter näst i tur efter den som 
ropade ”KONARIO”.

VEM VINNER?
Den som har flest par när kuberna på bordet är slut har vunnit.

PAREN MATCHAR INTE
Om de sista kuberna på bordet inte är matchande par så har 
någon gjort fel. Den spelaren blir diskvalificerad.

Den som begynner, løfter en kube. Snu på den og se, lukt, smak, 
kjenn eller lytt. La medspillerne dine gjøre det samme før du 
setter kuben tilbake på sin plass med bildesiden opp. Løft en 
kube til. Se, lukt, smak, kjenn eller lytt.

Parene skal være identiske (inneholde nøyaktig samme lyd, 
smak, duft, syns- eller følelsesinntrykk). Et smakspar er eksem-
pelvis to kuber med mintsmak.
Hvis kubene matcher hverandre, har du et par. Ta vare på paret. 
Det er din tur igjen. 

Turen går med urviseren til neste spiller. Alle medspillere må 
være oppmerksomme og delaktige for å huske hvor kubene 
befinner seg.

Hvis en medspiller er på vei til å løfte feil kube, kan du avbryte 
vedkommende ved å rope «KONARIO». Fortell at det er feil kube 
og løft den kuben du tror er riktig. Har du rett, beholder du 
paret. Tar du feil, får medspilleren du avbrøt et av dine par. For 
å kunne rope «KONARIO» må du først ha minst ett par. Turen 
går videre til den spilleren som har neste tur etter den som ropte 
«KONARIO».

HVEM VINNER?
Den som har flest par når det ikke er flere kuber igjen på bordet, 
har vunnet.

PARENE MATCHER IKKE
Hvis de siste kubene på bordet ikke er matchende par, er det 
noen som har gjort en feil. Den spilleren blir diskvalifisert.

Den, som starter, løfter en æske. Vend den om og se, snus, smag, 
mærk eller lyt. Lad dine medspillere gøre det samme, inden du 
sætter æsken tilbage på sin plads med billedsiden opad. Løft en 
æske til. Se, snus, smag, mærk eller lyt.

Parrene skal være identiske (indeholde præcis samme lyd, smag, 
duft, syn eller føleindtryk). Et smagspar er for eksempel to 
æsker med myntesmag.
Hvis æskerne er identiske, har du et par. Gem parret. Det er din 
tur igen. 

Turen går videre med uret til næste spiller. Alle medspillere skal 
være opmærksomme og prøve at huske, hvor æskerne befinder sig.

Hvis en medspiller er i færd med at løfte en forkert æske, kan du 
afbryde vedkommende ved at råbe "KONARIO". Sig at det er den 
forkerte æske og løft den æske, du mener er den rigtige. Har du 
ret, må du beholde parret. Tager du fejl, får den medspiller, som 
du afbrød, et af dine par. For at kunne råbe "KONARIO" skal du 
første have mindst ét par. Turen går videre til den spiller, som 
sidder efter den, der råbte "KONARIO".

HVEM VINDER?
Den, som har flest par, når der ikke er flere æsker på bordet, har 
vundet.

PARRENE MATCHER IKKE
Hvis de sidste æsker på bordet ikke er matchende par, så er der 
en, der har begået en fejl. Denne spiller bliver diskvalificeret.

Se, joka aloittaa, nostaa kuution. Käännä se ympäri ja katso, 
haista, maista, tunnustele tai kuuntele. Anna muiden pelaajien 
tehdä samoin, ennen kuin asetat kuution takaisin paikalleen 
kuvapuoli ylöspäin. Nosta vielä yksi kuutio. Katso, haista, 
maista, tunnustele tai kuuntele.

Parien tulee olla identtisiä (sisältää täsmälleen sama ääni, maku, 
tuoksu tai näkö- tai tunnehavainto). Makuparin muodostavat 
esimerkiksi kaksi mintunmakua sisältävää kuutiota. 
Jos kuutiot vastaavat toisiaan, sinulla on pari. Säästä pari. 
Sinulla on nyt uusi pelivuoro. 

Vuoro kiertää myötäpäivään seuraavalle pelaajalle. Kaikkien 
pelaajien tulee olla tarkkaavaisia ja seurata pelin kulkua 
muistaakseen, missä kuutiot sijaitsevat. 

Jos toinen pelaaja on nostamassa väärää kuutiota, voit keskeytt-
ää hänet huutamalla ”KONARIO”. Kerro, että kuutio on väärä ja 
nosta se kuutio, joka on mielestäsi oikea. Jos olet oikeassa, saat 
pitää parin. Jos olet väärässä, se pelaaja jonka vuoron keskeytit 
saa yhden sinun pareistasi. Voidaksesi huutaa ”KONARIO” 
sinulla tulee olla vähintään yksi pari. Vuoro siirtyy sille pelaajal-
le, jonka vuoro on sen pelaajan jälkeen, joka huusi ”KONARIO”.

KUKA VOITTAA?
Se, jolla on eniten pareja kun pöydällä ei ole enää kuutioita, on 
voittanut.

PARIT EIVÄT TÄSMÄÄ
Jos viimeiset pöydällä olevat kuutiot eivät muodosta paria, joku 
on tehnyt virheen. Kyseinen pelaaja suljetaan pois kilpailusta.

BÖRJA SPELA START SPILLET

PELIN ALOITTAMINEN START SPILLET

Om kuberna matchar varandra 
har du ett par. Spara paret.

Det är din tur igen. 

Hvis kubene matcher hveran-
dre, har du et par. Ta vare

på paret. Det er din tur igjen. 

Hvis æskerne er identiske,
har du et par. Gem parret.

Det er din tur igen. 

Jos kuutiot vastaavat toisiaan, 
sinulla on pari. Säästä pari. 

Sinulla on nyt uusi pelivuoro. 


