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Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier.

Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og 
heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik og moter, 

myter og legender og mye, mye mer!  

Made
in China

030804179107  Aa     TP Digital Choice      Rules   (NO)

Originator: RM Approval: Final ROD: 00.00 File Name: 04179i07.indd

030804179107  Aa     TP Digital Choice      Rules   (NO)

Originator: RM Approval: Final ROD: 00.00 File Name: 04179i07.indd

Marie Skjoldal
Note
APPROVED



4 52 3

BATTERIER  3

INNLEDNING 4

SPILL NÅ 4

 KLARGJØRING 4

 KLAR TIL Å SPILLE 5

 STILLE INN TIDSURET 5

VELGE ET SPILL 5

 KLARGJØRING 5

KORT OVERSIKT 6 – 7 

SPILLEREGLENE 8

VINNE SPILLET 10

ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk 

kun batterier som er merket, og vær 
nøye med å sette dem riktig inn med 
+ mot + og – mot –.

2. Bland ikke sammen nye og gamle 
batterier, eller vanlige batterier 
(karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller flate batterier.
4. Ta ut batteriene om produktet ikke 

skal brukes på en stund.
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.
6.  Om produktet skulle forårsake eller 

bli berørt av elektroniske forstyrrelser, 
skal det holdes unna andre 
elektroniske produkter. Tilbakestill (slå 
av og på igjen, eller ta ut og sett inn 
batteriene igjen) om nødvendig.

7. BRUK IKKE OPPLADBARE 
BATTERIER. LAD ALDRI OPP ANDRE 
TYPER BATTERIER.

OVERSIKT BATTERIER

8. Som med alle mindre gjenstander, 
må batterier holdes unna små barn. 
Om de svelges, må lege oppsøkes 
umiddelbart.

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.  
Batterier bør settes inn av en voksen person.

Dette produktet og batteriene til dette må du levere inn separat på 
et mottak for resirkulering. De skal ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

INNHOLD
Digital Choice-enhet med 600 innlagte spørsmål, USB-kabel, 36 “kakestykker”,  

6 spillebrikker, 1 spillebrett og 1 terning.

LRO3

LRO3

LRO3

Når dette bildet vises på skjermen,  
er batteriene svake. 
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SPILL NÅ 

VELGE ET 
SPILL 
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INNLED- 
NING

Nå kan du spille Trivial Pursuit™ med spørsmål som vises på en 
elektronisk enhet i stedet for på kort. Spørsmålene er lagret i 
grupper på 50, som kalles minikategorier. Enheten leveres med 12 
minikategorier innlastet. Du kan laste ned flere fra mytpchoice.no

Enheten forteller når du har brukt alle spørsmålene i en minikategori 
og gir deg muligheten til å spille med de samme spørsmålene igjen 
eller velge en annen minikategori. 

Det er to måter å spille med enheten på – Spill nå eller Velg og spill. 
Du kan bruke Velg og spill først når  du har lastet ned minikategorier 
fra mytpchoice.no (se side 5).

VIKTIG: FØR KLARGJØRING BØR DU 
GJØRE DEG KJENT MED DIGITAL  
CHOICE-ENHETEN. SE SIDE 6 OG 7.  

KLARGJØRING
Digital Choice-enheten velger automatisk 
seks minikategorier.

1. Slå på Digital Choice-enheten. For å 
spille nå trykker du på den oransje 
eller rosa kategoriknappen. 

2. Seks minikategorier vises på 
skjermen.   

 Merk: Hvis du ikke liker valget 
du får, trykker du bare på 
tilbakeknappen og starter på nytt. 
Dette virker bare hvis du har lastet 
ned flere minikategorier!   

3. Følg den blinkende pilen ved å 
trykke på svarknappen. Hvis du vil 
spille med tidsur, ser du på side 5 for 
å få vite hvordan det klargjøres.

Spille med tidsuret?
• Når et spørsmål vises, hører du en avbrutt, tikkende lyd. 
• Hvis du vil se svaret, trykker du på svarknappen. Tidsuret fortsetter uansett.
• Hvis du vil se hvor mye tid en spiller har igjen, trykker du på tidsknappen.  
• Når tiden er ute, hører du en lyd. Spilleren må nå gi et svar.

KLAR TIL Å SPILLE
1. Trykk på svarknappen for å spille 

spillet. Minikategoriene vises på 
skjermen. 

2. Når du vil se et spørsmål, trykker du 
på knappen for valgt kategori.      

3. Les opp spørsmålet for spilleren som 
har tur. 

4.  Hvis du vil se svaret, trykker du 
på og holder inne svarknappen. 
Når du slipper den, viser skjermen 
spørsmålet igjen.  

5. Trykk på en hvilken som helst 
knapp for å vende tilbake til de seks 
minikategoriene.

KLARGJØRING
Når du har lastet ned minikategorier fra 
mytpchoice.no, må du velge én av de 
seks å spille med.

1. For å velge og spille trykker du den 
gule eller lilla kategoriknappen.

2. Seks hovedkategorier vises på 
skjermen. 

3. Trykk på knappen for valgt kategori.

4. Underkategoriene du har lastet ned, 
vises på skjermen. Hvis du har flere 
enn seks, bruker du blaknappen for å 
vise dem.

 • For å vise en underkategori trykker 
du på kategoriknappen for denne.   

5. Minikategoriene du har lastet ned, 
vises på skjermen. Hvis du har flere 
enn seks, bruker du blaknappen for å 
vise dem.

• For å vise en minikategori, trykker 
du på kategoriknappen for denne. 
Overskriften på minikategorien blir 
hvit for å vise at den er valgt, og 
tallet under svarknappen går opp  
med én.     

Merk: Hvis du ikke vil bruke noen av 
disse minikategoriene, trykker du på 
tilbakeknappen for å gå tilbake til under- 
eller hovedkategorier. Du kan velge  
6 minikategorier fra hvor som helst!  

STILLE INN TIDSURET
Du kan stille inn hvor lang tid spillerne 
får på å svare på spørsmål, ved å spille 
med tidsuret.   

Du velger denne muligheten ved å trykke 
på den lilla eller gule kategoriknappen.

Enkelt alternativ (45 sekunder per spørsmål) 
=  oransje, blå eller gul kategoriknapp. 

Vanskelig alternativ (25 sekunder 
per spørsmål) = rosa, grønn eller lilla 
kategoriknapp. 

Nå er du klar til å spille (se til venstre). 
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Anders
Utheving

Anders
Notat
Please change pt. 4 into:Hvis du vil se svaret, trykker du på svarknappen. Hvis du vil se spørsmålet igjen, trykker du på svarknappen én gang til.
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KORT OVERSIKT

Trykk på den sølvfargede 
knappen til venstre for å gå 
tilbake til forrige skjermbilde.

Pilen viser at du ved å trykke på 
blaknappen kan bla opp og ned og 
vise flere kategorier.

Dette tallet viser hvor mange 
minikategorier du har valgt –  
du må velge seks. 

Hvis du spiller med tidsur, trykker du på den 
svarte knappen i bunnen for å se hvor mye 
tid en spiller har igjen. 

Lyset på skjermen slås av når Digital Choice-enheten ikke brukes på 
noen få sekunder. Trykk på en kategoriknapp for å skru den på igjen og 
fortsette spillet.  

Digital Choice-enheten deaktiveres når den ikke har vært i bruk på ca. 
10 minutter, for å spare energi. Trykk på en av kategoriknappene for å 
aktivere den. 

På/av-bryter Fot USB-kontakt  

Gå til mytpchoice.no for å finne ut alt du trenger 
om å laste ned minikategorier og bruke  

USB-kabelen. 

TILBAKE- 
KNAPP  

Trykk for å velge kategori.
KATEGORI- 
KNAPPER

TIDSKNAPP

Trykk på den svarte 
knappen på toppen 
for å se svaret på et 
spørsmål. 

SVARKNAPP 

Trykk på den sølvfargete 
knappen til høyre for å bla 
gjennom kategoriene. 

BLAKNAPP 

Trekanten viser at du ved å trykke 
på tilbakeknappen kan gå tilbake 
til det forrige skjermbildet. Jo flere 
trekanter du ser, jo flere skjermbilder 
har du å gå tilbake til.
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Hovedideen
Å bli den første spilleren som fyller 
alle rommene i spillebrikken med 
kakestykker med ulik farge ved å svare 
riktig på spørsmål. Kom deg tilbake til 
midten først, og svar på et avsluttende 
spørsmål for å vinne!

Klargjøring
1.  Ta en tom spillebrikke for hver spiller 

eller hvert lag, og plasser den på 
midtfeltet på spillebrettet.

2. Klargjør Digital Choice-enheten (se 
fra side 4), og plasser den ved siden 
av brettet på foten sin.

3. Kast terningen for å avgjøre hvem 
som starter. Den som får høyest tall, 
får første tur. 

Når det er din tur
1. Kast terningen.

2. Flytt. Flytt alltid hele antallet felt 
terningen viser.

3. Når du lander på et felt, svarer du 
på et spørsmål! Se Klar til å spille på 
side 5.  

6. Når du har valgt seks minikategorier, 
er du klar til å spille. De seks 
minikategoriene vises i hvitt  
på skjermen. 

 •  Hvis du vil endre en av de valgte 
minikategoriene, trykker du på 
kategoriknappen igjen. Den hvite 
teksten blir svart igjen, og tallet 
under svarknappen går ned  
med én. 

 •  Du kommer tilbake til siden der 
du gjorde det opprinnelige valget. 
Velg en annen minikategori, eller 
trykk på tilbakeknappen for å gjøre 
et annet valg. 

7. Følg den blinkende pilen ved å 
trykke på svarknappen.  

8. Hvis du vil spille med tidsur, ser du 
på side 5 for å få vite hvordan det 
klargjøres. 

9. Du er nå klar til å spille spillet (se 
side 5). 

SPILLE- 
REGLENE

Kakestykker

Slik flytter du rundt på brettet

Ved begynnelsen av spillet flytter du 
bort fra midten langs en av eikene. Når 
du kommer til det runde sporet, kan du 
flytte i hvilken retning du vil. Planlegg 
trekkene dine godt, slik at du lander på 
det feltet som passer deg best.

Du kan ikke gå tilbake i sporene dine på 
samme terningkast. Du kan for eksempel 
ikke kaste “5” og flytte tre felt med 
klokken og deretter to felt mot klokken. 
Men neste gang du kaster terningen, kan 
du bestemme deg for å endre retning  
og gå i motsatt retning i forhold til  

siste flytting.

Du kan gå til den andre siden av 
brettet ved å ta snarveien over 
midten langs eikene. Du kan 
lande på samme felt som en 
annen spiller.

Riktige svar
Hvis du svarer riktig på 
spørsmålet, kaster du 

terningen igjen og får et 
nytt forsøk. Du kan 

fortsette å kaste og 
flytte så lenge du 

svarer riktig. Det 
er ingen grense 
for hvor mange 
turer du kan få 

på rad.

Gale svar
Beklager. Hvis 
du svarer galt, 
er det slutten på 

turen din. Spilleren 
til venstre for deg 
kaster terningen.

“Nytt kast”-felt

Når du lander på et “nytt kast”-felt, 
kaster du terningen én gang til. Du kan 
flytte til et annet “nytt kast”-felt etterpå 
og fortsette å kaste til du lander på et 
spørsmåls- eller kakefelt.

Kakefelt

Hvis du svarer riktig på et spørsmål når 
du lander på disse kakefeltene, setter 
du et kakestykke med matchende farge 
i spillebrikken din! Kast terningen, og 
forsøk igjen.

Hvis du svarer feil, må du flytte bort fra 
feltet langs sporet under neste tur, før du 
kan komme tilbake og forsøke på nytt 
å vinne dette kakestykke. Du trenger 
ikke vende tilbake til dette feltet straks. 
Du kan flytte et annet sted på brettet og 
vende tilbake senere.

Hvis du lander på samme kakefelt 
senere i spillet og allerede har et 
kakestykke med denne fargen, 
behandler du det som et vanlig felt og 
besvarer et spørsmål med matchende 
farge.Spillebrikke
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VINNE 
SPILLET

Så snart du har vunnet et kakestykke av 
hver farge, begynner du å flytte tilbake 
mot midtfeltet og prøver å lande der 
akkurat som terningen viser. Hvis du går 
forbi, fortsetter du å spille og besvarer 
spørsmål med de fargene du lander på, 
til du lander i midten.

Når du kommer til midten, må du svare 
på et endelig, avgjørende spørsmål. 
De andre spillerne bestemmer hvilken 
kategori det kommer fra.

Hvis du svarer feil, forlater du midtfeltet 
under neste tur og vender tilbake 
(akkurat slik terningen viser) og prøver 
igjen.

Hvis du svarer riktig på det avgjørende 
spørsmålet, vinner du spillet!

Husregler
Bestem hvor nøyaktige svar må være. 
Dere kan for eksempel bli enige 
om at det er tilstrekkelig med bare 
etternavnet for å få korrekt svar. Dere 
kan imidlertid bli enige om at både 
fornavn og etternavn trengs som svar 
på det avgjørende spørsmålet. Dere 
kan eventuelt bestemme dere for å ha 
forskjellige regler for yngre og eldre 
spillere.

Kort spill
I denne versjonen av spillet er alle 
feltene kakefelter. Du vinner et 
kakestykke for hvert riktig svar. Du må 
fremdeles vinne ett kakestykke med  
hver farge. 

Vinnerlykke
Siden du alltid får et nytt terningkast for 
hvert riktig svar, er det mulig å samle 
alle de seks kakestykkene under første 
tur! Hvis dette skjer, kan alle spillere 
som ikke har hatt noen tur, prøve å 
gjenta denne bragden og sørge for at 
spillet ender uavgjort.
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