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Spelregels
2 tot 5 spelers - Vanaf 8 jaar
Gemiddelde speelduur: 20 minuten

Om te beginnen
Kies elk je buzzer door erop te drukken. Wanneer alle
spelers hun keuze hebben gemaakt, druk je op de
GROENE knop in het midden.

Doel van het spel
De quizmaster zal allerlei knotsgekke dingen vertellen.
Aan jou om te raden of ze juist of fout zijn.
Druk op je buzzer om te antwoorden. Druk daarna
op de GROENE knop in het midden als je denkt dat
dit juist is, of op de RODE knop als je denkt dat het
fout is.
Let op: je hebt maar een paar seconden de tijd om je
antwoord te geven…
Antwoord je correct, dan win je één punt. Maar
antwoord je verkeerd of te laat, dan verlies je twee
punten. Iedere speler krijgt twintig punten bij de
start van het spel. De scores kunnen niet onder nul
zakken.
De speler met de meeste punten wint het spel.

Verloop van het spel
Het spel bestaat uit drie rondes.
In de eerste ronde beslist de quizmaster welke
speler moet antwoorden.
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Wees bij de pinken en spaar elkaar niet!
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Iedereen praat door elkaar, een drukte
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an jewelste ... het kan dus wel eens gebeuren dat je
dde quizmaster niet goed begrepen hebt. Je kunt hem
dan vragen om zijn vraag te herhalen. Druk hiervoor
twee keer snel na elkaar op de GROENE knop in het
midden. Maar doe dat wel voordat een speler op een
buzzer drukt.
LEIDER Tijdens het spel toont de console welke speler
op kop staat. De buzzer van de voorlopige winnaar
licht één seconde op vlak voor een nieuwe vraag.
Wanneer een andere speler een hogere score haalt,
licht zijn buzzer op en weerklinkt er vrolijk
trompetgeschal. Zo blijft iedereen alert!
SCORES De quizmaster overloopt de scores na
afloop van elke ronde. Wil je op een ander tijdstip
weten hoeveel punten je hebt, houd de GROENE en
RODE knop in het midden dan drie seconden tegelijk
ingedrukt. Om terug te keren naar het spel terwijl de
scores worden afgeroepen, kun je lukraak op een
buzzer drukken.
FOUT Stel dat het jouw beurt is, maar een andere
speler geeft in jouw plaats een verkeerd antwoord,
dan kun je dit antwoord annuleren door vlug twee
keer na elkaar op de RODE knop te drukken. De
quizmaster houdt dan geen rekening met dit
verkeerde antwoord en zal de vraag herhalen zodat
je het juiste antwoord kunt geven.
ZAP De quizmaster is zo vriendelijk om voor alles te
zorgen. Je kunt hem zelfs het zwijgen opleggen als
je daar zin in hebt. Ken je de spelregels al? Dan kun
je ze doorspoelen door lukraak op een buzzer te
drukken wanneer de quizmaster aan het begin van
elke ronde de regels uitlegt.
TIE BREAK Stel dat meerdere spelers evenveel punten
hebben op het einde van het spel, dan zal de
quizmaster aan hen vragen stellen totdat maar één
van hen het juiste antwoord kan geven.

DE BATTERIJEN VERVANGEN

(te doen door een volwassene):
AA 1,5 V

1/ Open het batterijvak met behulp van een schroevendraaier.
2/ installeer 3 AA batterijen en houd hierbij rekening met de “+” en “-“
pool zoals aangegeven in het vak.
3/ Schroef het batterijdeksel opnieuw vast.

AA 1,5 V
AA 1,5 V

Waarschuwing!
• Laat het vervangen van de batterijen over aan een
volwassene of vervang deze onder het toezicht van
een volwassene.
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig op. Gebruik alleen
de batterijen die zijn aanbevolen. Plaats de batterijen
op een juiste manier, met naleving van de + en –
pool zoals aangegeven op de batterijen en het
product.
• Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen terug
op te laden.
• Het herladen van herlaadbare batterijen mag enkel
onder toezicht van een volwassene gebeuren.
• Meng geen nieuwe met gebruikte batterijen,
standaard (saline) met alkaline batterijen en
oplaadbare met standaard of alkaline batterijen.
• Verwijder herlaadbare batterijen uit het toestel
alvorens ze op te laden.
• Verwijder de batterijen als u het spel gedurende
een lange periode niet zal gebruiken.
• De aansluitklemmen niet kortsluiten.
• Als het product elektrische storingen veroorzaakt,
verwijder dan het product uit de buurt van andere
elektrische apparatuur. Indien nodig, schakel het
toestel opnieuw in.
• Probeer niet om het product van stroom te
voorzien door gebruik van netstroom of een ander
onafhankelijk voedingssysteem.
• Probeer niet om een onderdeel van dit product op
het netstroom aan te sluiten.

• Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het
product.
• Breng uw lege batterijen naar een erkend
afvalverzamelcentrum.
• Controleer regelmatig het product op eventuele
beschadigingen van elektronische onderdelen. In
geval van beschadiging niet meer met het product
spelen tot het volledig hersteld is.
• Gebruikte batterijen niet in contact brengen met
vuur. Ontploffingsgevaar.
gsgevaar.
sgevaar.
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om het in de toekomst te
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kunnen raadplegen.
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Deze adviezen bewaren.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan
36 maanden. Bevat kleine onderdelen die afgebroken en
ingeslikt kunnen worden. De doos bewaren voor verdere
referenties. Afbeeldingen niet contractueel verbonden.
Geproduceerd in China.
Dit symbool geeft aan dat het product niet met het
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Lever dit
product in bij een inzamelpunt specifiek voor elektrische
en elektronische apparatuur.
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