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Digital Choice

Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se
Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor,
Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender,
Myter & legender och många andra!

Tillverkat
i Kina

Upphovsrätten för frågorna i den här utgåvan av Trivial Pursuit™ tillhör © 2008 Horn Abbot International Limited.
Ett Horn Abbot -spel, licensierat av Horn Abbot International Limited som äger varumärket
”Trivial Pursuit”. Horn Abbot International Limited, Villa Franca, Hastings, Christ Church,
Barbados, West Indies.
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BATTERIER

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA
Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna ska alltid bytas ut
av en vuxen person.

INNEHÅLL
Digital frågeenhet laddad med 600 frågor, USB-kabel, 36 tårtbitar, 6 spelpjäser,
1 spelplan och 1 tärning.

BATTERIER
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VARNING:
1. Följ alltid instruktionerna noggrant.
Använd enbart de batterier som anges
och se till att du sätter i dem på riktigt
sätt så att polerna + och - stämmer
överens.
2. Blanda aldrig gamla och nya batterier
eller standardbatterier med alkaliska
batterier.
3. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier
från produkten.
4. Avlägsna batterierna från produkten
om du under en längre tid inte ska
leka med den.
5. Kortslut inte batteripolerna.
6.	Om produkten orsakar eller påverkas
av elektriska störningar ska den
avlägsnas från annan elektrisk
utrustning. Starta om (stäng av och
slå på igen eller ta ur och sätt i
batterierna) om det behövs.
7. ANVÄND INTE
ÅTERUPPLADDNINGSBARA

3

O

LR

3

O

LR

3

O

LR

BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG
ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA
SORTERS BATTERIER ÄN
DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR
ÅTERUPPLADDNING.
8. Se till att dessa batterier, liksom alla
andra små föremål, är utom räckhåll
för mindre barn. Sök omedelbart
läkarhjälp om någon skulle råka
svälja ett batteri!

När den här bilden visas på skärmen
håller batterierna på att ta slut.
Produkten och dess batterier skall kasseras separat på
närmaste återvinningsstation. Kassera dem inte tillsammans
med hushållsavfallet.
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KLART FÖR SPEL

STÄLLA IN TIMERN

INTRODUKTION

1. Tryck på svarsknappen för att börja
spelomgången. Minikategorierna
visas på skärmen.

Om du vill ha en gräns för hur lång tid
spelarna har på sig att svara på frågan kan
du spela med timer.

Nu kan du spela Trivial Pursuit™ med frågor som visas på
en elektronisk enhet i stället för på kort. Frågorna ingår i s.k.
minikategorier med vardera 50 frågor. Enheten levereras med 12
förladdade minikategorier – och du kan hämta fler från mytpchoice.se

2. Tryck på knappen för den valda
kategorin för att visa en fråga.

Tryck på den lila eller gula
kategoriknappen om du vill använda
timern.

Enheten talar om när du har använt alla frågorna i en minikategori.
Du kan antingen spela med samma frågor igen eller välja en annan
minikategori.
Man kan spela på två sätt med enheten, antingen Spela nu eller Välj &
spela. Innan du kan spela Välj & spela måste du hämta minikategorier
från mytpchoice.se (se sidan 5).

3. Läs upp frågan till spelaren som är på
tur.

Lätt alternativ (45 sekunder per fråga) =
orange, blå eller gul kategoriknapp.

4. Tryck och håll ned svarsknappen för
att visa svaret. När knappen släpps
upp visas frågan på skärmen igen.

Svårt alternativ (25 sekunder per fråga) =
rosa, grön eller lila kategoriknapp.

5. Tryck på någon av kategoriknapparna
för att återgå till de sex
minikategorierna.

Nu är det dags att spela (se till vänster)!

SPELA NU
2. Sex minikategorier visas på skärmen.
VIKTIGT! INNAN SPELETS BÖRJAN BÖR
DU BEKANTA DIG MED DEN DIGITALA
FRÅGEENHETEN. SE SIDORNA 6 OCH 7.

FÖRBEREDELSER
Den digitala frågeenheten väljer
automatiskt sex minikategorier.
1. Starta den digitala frågeenheten.
Om du vill börja spela direkt
trycker du på den orange eller rosa
kategoriknappen.

Obs! Om du inte vill ha de alternativ
du får trycker du på bakåtknappen
och börjar om. Det är först när
du har laddat enheten med fler
minikategorier som det spelar någon
roll om du gör så.
3. Följ den blinkande pilen genom att
trycka på svarsknappen. Om du vill
spela med timer måste du ställa in
den först. Se sidan 5.

Så här fungerar timern
• Direkt när en fråga visas hörs ett tickande ljud.
•	Om du vill se svaret trycker du på svarsknappen. Timern fortsätter oavsett om du visar
svaret eller inte.
• Om du vill se hur lång tid en spelare har kvar trycker du på tidsknappen.
• När tiden är ute hörs ett ljud. Då måste spelaren svara.

VÄLJ &
SPELA
• Tryck på knappen för den
underkategori du vill ha.

FÖRBEREDELSER
När du har hämtat minikategorier
från mytpchoice.se ska du välja sex
kategorier att spela med.
1. Tryck på den gula eller lila
kategoriknappen för att spela Välj
& spela.
2. Sex huvudkategorier visas på
skärmen.
3. Tryck på knappen för den valda
kategorin.
4. Underkategorierna som du har
hämtat visas på skärmen. Om du
har fler än sex kan du använda
bläddringsknappen för att visa dem.

5. Minikategorierna som du har
hämtat visas på skärmen. Om du
har fler än sex kan du använda
bläddringsknappen för att visa dem.
• Tryck på knappen för den
minikategori du vill ha.
Minikategorins rubrik vitmarkeras
för att visa att den är vald och siffran
som visas under svarsknappen ökar
med ett steg.
Obs! Om du inte vill välja någon
av minikategorierna trycker du på
bakåtknappen för att återgå till undereller huvudkategorierna. Du kan välja
6 minikategorier varifrån du vill!
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SNABBGUIDE

SVARSKNAPP
BAKÅTKNAPP

Tryck på den silverfärgade
knappen till vänster för att
återgå till tidigare skärm.

BLÄDDRINGS
KNAPP

Tryck på den silverfärgade
knappen till höger för att
bläddra bland kategorierna.
Tryck på den svarta
knappen upptill på
enheten för att visa
svaret på en fråga.

Triangeln visar att du kan gå tillbaka
till tidigare skärm genom att trycka
på bakåtknappen. Ju fler trianglar
som visas, desto fler steg bakåt
kan du gå.

Pilen visar att du kan bläddra uppåt
och nedåt för att se fler kategorier
med hjälp av bläddringsknappen.

Siffran visar hur många
minikategorier du har valt –
du måste välja sex stycken.

KATEGORIKNAPPAR Tryck på någon av knapparna
för att välja en kategori.

TIDSKNAPP

På mytpchoice.se hittar du allt du behöver veta
om hur man hämtar minikategorier och
använder USB-kabeln.
Om du spelar med timer kan du trycka på
den svarta knappen nedtill på enheten för att
visa hur lång tid en spelare har kvar för att
besvara sin fråga.

Stöd

På-/Av-knapp

USB-port

Skärmbelysningen slocknar efter ett par sekunder om den digitala
frågeenheten inte används. Tryck på någon av kategoriknapparna för att
tända den igen och fortsätta spela.
Om den digitala frågeenheten inte används på ungefär tio minuter
går den in i viloläge. Aktivera den genom att trycka på någon av
kategoriknapparna.

6

7

030804179106

Originator: RM

Aa

TP Digital Choice

Approval: Final

ROD: 00.00

Rules (SE)
File Name: 04179i06.indd

030804179106

Originator: RM

Aa

TP Digital Choice

Approval: Final

ROD: 00.00

Rules (SE)
File Name: 04179i06.indd

6. När du har valt sex minikategorier
kan spelet börja. De sex
minikategorierna visas på skärmen,
markerade med vitt.
•	Om du vill ändra någon av de
valda minikategorierna trycker du
på den kategorins knapp igen. Den
vitmarkerade texten blir svart igen
och siffran under svarsknappen
minskar med ett steg.

7. Följ den blinkande pilen genom att
trycka på svarsknappen.
8. Om du vill spela med timer måste du
ställa in den först. Se sidan 5.
9. Nu är det dags att spela (se sidan 5)!

I början av spelet ska du flytta från
mittfältet längs någon av ekrarna. När
du kommer till cirkeln kan du gå i vilken
riktning du vill. Planera noggrant hur du
ska gå så att du hamnar i det fält som du
vill komma till.
Du får inte gå både framåt och bakåt
vid ett och samma tärningsslag. Du kan
till exempel inte slå siffran 5 och flytta
framåt tre steg, stanna och sedan backa
två steg. Nästa gång du slår tärningen
kan du däremot byta riktning och gå åt
andra hållet.

•	Du kommer då tillbaka till sidan
där du gjorde ditt första val. Välj
en annan minikategori eller tryck
på bakåtknappen för att göra ett
annat val.

När du hamnar på ett ”slå igen”-fält
slår du tärningen en gång till. Du kan
sedan flytta till ett annat ”slå igen”-fält
och fortsätta slå tills du kommer till ett
frågefält eller ett tårtbitsfält.

Tårtbitsfält

Du kan ta dig till andra sidan av
spelplanen genom att flytta längs
någon av ekrarna. Det är tillåtet
att stå i samma fält som andra
spelare.

SPELREGLER

Rätt svar
Spelets mål

Att bli den första spelaren som fyller
spelpjäsens alla sex fack med tårtbitar
i olika färger genom att svara rätt på
frågorna. Skynda tillbaka till mitten först
av alla och svara rätt på den sista frågan
för att vinna!

Förberedelser
1.	Varje spelare eller lag tar en tom
spelpjäs och placerar den i mitten av
spelplanen.

2. Gör inställningarna i den digitala
frågeenheten (se sidan 4) och
placera den bredvid spelplanen
med stödet utfällt.
3. Slå tärningen för att bestämma vem
som ska börja. Den som slår högst
siffra får börja.

Om du svarar rätt på frågan får
du slå tärningen igen och flytta
på nytt. Du kan fortsätta slå
och flytta så länge du
svarar rätt – det finns
ingen gräns för hur
många gånger i
rad du får flytta.

Fel svar
Tyvärr – om
du svarar fel får
du inte fortsätta.
Turen går över
till spelaren till
vänster om dig.

När det är din tur
1. Slå tärningen.
2. Flytta. Flytta alltid det antal steg som
tärningen visar.
3. När du hamnar på ett fält ska du
svara på en fråga! Läs mer på sidan
5 under Klart för spel.

28

”Slå igen”-fält

Flytta runt på spelplanen

Spelpjäs

Svarar du rätt på frågan när du står på
ett av de här tårtbitsfälten får du sätta
i en tårtbit med motsvarande färg i
spelpjäsen! Slå tärningen och flytta igen.
Om du svarar fel när du står på ett
tårtbitsfält måste du vid nästa runda
flytta från fältet och sedan komma
tillbaka dit och försöka vinna tårtbiten
igen. Du behöver inte gå tillbaka till
samma fält direkt. Du kan gå vart som
helst på spelplanen och komma tillbaka
senare.
Om du hamnar på samma tårtbitsfält
senare i spelet och redan har en tårtbit
med den färgen fungerar den som ett
vanligt fält och du svarar på en fråga
från den aktuella kategorin.

Tårtbitar
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Egna regler

VEM
VINNER
SPELET?

Kort version

Bestäm hur exakta svaren måste vara.
Ni kan till exempel komma överens
om att det räcker med efternamnet för
att en fråga ska anses besvarad, eller
att man måste svara med både föroch efternamn. Ni kan också komma
överens om att ha olika regler för yngre
respektive äldre spelare.

När du har vunnit en tårtbit av varje
färg ska du försöka ta dig tillbaka till
mittfältet. Du måste slå jämnt för att
hamna där. Om du inte hamnar exakt
på mittfältet får du fortsätta spela och
besvara frågorna på de fält där du
hamnar tills du hamnar på mittfältet.
När du kommer till mittfältet måste du
svara på en sista – avgörande – fråga.
De andra spelarna får bestämma vilken
frågekategori det ska vara.

I den korta versionen är varje fält ett
tårtbitsfält. Varje rätt svar ger en tårtbit.
Du måste fortfarande vinna en tårtbit för
varje färg.

Vinnande drag
Eftersom du alltid får slå om när du har
svarat rätt på en fråga kan du vinna alla
sex tårtbitarna redan första gången det
är din tur! Om det händer får de spelare
som ännu inte har slagit försöka upprepa
bragden så att spelet kanske slutar
oavgjort.

Om du svarar fel ska du flytta från
mitten vid nästa slag och sedan försöka
komma tillbaka dit (med exakt antal
steg) för ett nytt försök.
Om du svarar rätt på den avgörande
frågan vinner du spelet.
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