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Digital Choice

Pienoisaihepiirejä voi ladata osoitteesta mytpchoice.fi
Valittavana on yli 100 pienoisaihepiiriä, kuten Sankarit &
Sankarittaret, Scifi & Fantasia, Matkat & Seikkailut, Trendit & Muoti,
Myytit & Legendat sekä paljon muita!

Made
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Tämän Trivial Pursuit™ -painoksen kysymykset omistaa © 2008 Horn Abbot International Limited.
Horn Abbot -peli julkaistaan Horn Abbot International Limited -yhtiön lisenssillä.
Yhtiö omistaa ”Trivial Pursuit” -tavaramerkin. Horn Abbot International Limited, Villa Franca,
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HAKEMISTO

PARISTOT

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!
Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Aikuisen tulee vaihtaa
laitteen paristot.

SISÄLTÖ
Digitaalinen valintayksikkö, jossa on 600 valmiiksi ladattua kysymystä,
USB-kaapeli, 36 kolmiota, 6 pelimerkkiä, 1 pelilauta ja 1 noppa.

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:

PARISTOT

3

JOHDANTO

4

PELAA HETI

4

PELIIN VALMISTAUTUMINEN

4

VALMIINA PELAAMAAN

5

AJASTIMEN ASETTAMINEN

5

VALITSE JA PELAA

5

PELIIN VALMISTAUTUMINEN

5

PIKAOHJEET

6–7

PELISÄÄNNÖT

8

PELIN VOITTAMINEN

10

1. Noudata aina ohjeita huolellisesti.
Käytä vain mainitunlaisia paristoja
ja aseta paristot paristokoteloon
niin, että niiden navat (+) ja (–) ovat
oikeinpäin.
2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
tai tavallisia (hiili-sinkki) paristoja ja
alkaliparistoja keskenään.
3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt
paristot tuotteesta.
4. Poista paristot tuotteesta, jos se on
käyttämättömänä pitkän aikaa.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran
vuoksi.
6.	Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä
tai muut laitteet aiheuttavat siihen
sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas
muista sähkölaitteista. Käynnistä lelu
tarvittaessa uudelleen (sammuta ja
käynnistä tai poista paristot ja aseta
ne takaisin paikalleen).
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7. ÄLÄ KÄYTÄ LADATTAVIA
PARISTOJA. ÄLÄ YRITÄ LADATA
MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN
LADATTAVIA PARISTOJA.
8. Älä jätä paristoja pienten lasten
ulottuville. Jos lapsi nielaisee
vahingossa pariston, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin.

Kun näytölle ilmestyy tämä kuva,
paristojen virta on vähissä.
Tätä tuotetta ja sen paristoja ei saa hävittää
normaalien talousjätteiden mukana, vaan ne on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen hävitettäviksi.
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VALMIINA PELAAMAAN

AJASTIMEN ASETTAMINEN
Jos haluat asettaa aikarajan pelaajan
vastausajalle, käytä ajastinta.

1. Käynnistä peli painamalla
vastauspainiketta. Kuusi
pienoisaihepiiriä ilmestyy näytölle.

JOHDANTO
Nyt voit pelata Trivial Pursuit™ -peliä, jossa kysymykset ovat
korttien sijaan elektronisessa yksikössä. Kysymykset on tallennettu
pienoisaihepiireihin, joissa jokaisessa on 50 kysymystä. Yksikköön
on tallennettu valmiiksi 12 pienoisaihepiiriä. Voit ladata niitä lisää
osoitteesta mytpchoice.fi.
Yksikkö ilmoittaa, kun olet käyttänyt kaikki pienoisaihepiirin
kysymykset. Tällöin voit valita, pelaatko uudelleen samoilla
kysymyksillä vai valitsetko eri pienoisaihepiirin.
Yksikön kanssa pelattaessa valittavana on kaksi eri pelitapaa: Pelaa heti
tai Valitse ja pelaa. Valitse ja pelaa -vaihtoehto edellyttää, että lataat
ensin pienoisaihepiirejä osoitteesta mytpchoice.fi
(katso sivu 5).

PELAA HETI

-toiminto painamalla oranssia tai
vaaleanpunaista painiketta.

TÄRKEÄÄ: ENNEN PELIIN
VALMISTAUTUMISTA TUTUSTU ENSIN
DIGITAALISEEN VALINTAYKSIKKÖÖN.
KATSO SIVUT 6 JA 7.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
Digitaalinen valintayksikkö valitsee
automaattisesti kuusi pienoisaihepiiriä.
1. Käynnistä digitaalinen
valintayksikkö. Valitse Pelaa heti

2. Näytölle ilmestyy kuusi
pienoisaihepiiriä.
Huomautus: Jos et pidä
annetuista vaihtoehdoista, paina
palautuspainiketta ja aloita alusta.
Tästä on kuitenkin hyötyä vasta
silloin, kun olet ladannut lisää
pienoisaihepiirejä!
3. Seuraa vilkkuvaa nuolta painamalla
vastauspainiketta. Jos haluat pelata
ajastimen kanssa, katso ohjeet sivulta 5.

2. Näet kysymyksen painamalla halutun
aihepiirin painiketta.
3. Lue kysymys vuorossa olevalle
pelaajalle.
4. Näet vastauksen pitämällä
vastauspainiketta pohjassa. Kun
vapautat painikkeen, kysymys palaa
välittömästi näytölle.

Nyt olet valmis pelaamaan peliä (katso
ohjeet vasemmalla).

5. Painamalla mitä tahansa
aihepiiripainiketta palaat takaisin
kuuteen pienoisaihepiiriin.

VALITSE JA
PELAA
PELIIN VALMISTAUTUMINEN

5. Lataamasi pienoisaihepiirit ilmestyvät
näytölle. Jos niitä on enemmän kuin
kuusi, näet ne vierityspainikkeen
avulla.

Kun olet ladannut pienoisaihepiirejä
osoitteesta mytpchoice.fi, sinun on
valittava niistä kuusi, jotka ovat mukana
pelissä.
1.	Valitse Valitse ja pelaa -vaihtoehto
painamalla keltaista tai violettia
aihepiiripainiketta.
2. Näytölle ilmestyy kuusi pääaihepiiriä.
3. Paina valitsemasi aihepiirin painiketta.

•	Samalla hetkellä kun kysymys ilmestyy näytölle, laitteesta alkaa kuulua katkonainen,
tikittävä ääni.
•	Jos haluat nähdä vastauksen, paina vastauspainiketta. Ajastin pysyy käynnissä tästä huolimatta.
• Jos haluat nähdä, paljonko aikaa pelaajalla on jäljellä, paina aikapainiketta.
• Kun aika on loppunut, laitteesta kuuluu merkkiääni. Pelaajan on tällöin annettava vastaus.

4. Lataamasi ala-aihepiirit ilmestyvät
näytölle. Jos niitä on enemmän kuin
kuusi, näet ne vierityspainikkeen
avulla.
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Helppo peli (45 sekuntia kysymystä kohti) =
oranssi, sininen tai keltainen aihepiiripainike.
Vaikea peli (25 sekuntia kysymystä kohti)
= vaaleanpunainen, vihreä tai violetti
aihepiiripainike.

Pelaaminen ajastimen kanssa

4

Tämän vaihtoehdon saat valittua painamalla
violettia tai keltaista aihepiiripainiketta.
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• Valitse pienoisaihepiiri
painamalla sen aihepiiripainiketta.
Pienoisaihepiirin otsake vaalenee
merkiksi siitä, että se on valittu,
ja vastauspainikkeen alapuolella
oleva luku kasvaa yhdellä.
Huomautus: Jos et halua valita mitään
näistä pienoisaihepiireistä, painamalla
palautuspainiketta pääset takaisin alatai pääaihepiireihin. Voit valita kuusi
pienoisaihepiiriä mistä tahansa!
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PIKAOHJEET

PALAUTUSPAINIKE
Painamalla vasemmassa ylä-

VASTAUSPAINIKE

kulmassa olevaa hopeanväristä
painiketta pääset takaisin
edelliseen valikkoon.

Painamalla oikeassa yläkulmassa
olevaa hopeanväristä painiketta
voit selata aihepiirejä.

VIERITYSPAINIKE

Painamalla päällä olevaa
mustaa painiketta näet
kysymyksen vastauksen.

Kolmio on merkki siitä, että
painamalla palautuspainiketta
pääset takaisin edelliseen valikkoon.
Mitä useampia kolmioita näytöllä
on, sitä useamman valikon voit
palata taaksepäin.

Nuoli osoittaa, että painamalla
vierityspainiketta voit selata näyttöä
ylös- tai alaspäin nähdäksesi
useampia aihepiirejä.

Tämä luku osoittaa, kuinka monta
pienoisaihepiiriä olet valinnut.
Niitä on valittava kuusi.

AIHEPIIRIPAINIKE

AIKAPAINIKE

Valitse aihepiirit painamalla
näitä painikkeita.

Osoitteessa mytpchoice.fi on kaikki tarpeelliset
tiedot pienoisaihepiirien lataamisesta ja
USB-kaapelin käytöstä.
Jos pelaat ajastimen kanssa, alareunassa
olevaa painiketta painamalla näet, paljonko
pelaajalla on aikaa vastata kysymykseen.

Tukijalka

On/Off-kytkin

USB-liitäntä

Näytön valo sammuu, jos digitaalista valintayksikköä ei käytetä
muutamaan minuuttiin. Sytytä valo painamalla mitä tahansa painiketta–
sitten voit taas jatkaa peliä.
Energian säästämiseksi digitaalinen valintayksikkö menee valmiustilaan,
jos sitä ei käytetä noin kymmeneen minuuttiin. Laite palaa normaaliin
tilaan, kun painat mitä tahansa aihepiiripainiketta.
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7. Seuraa vilkkuvaa nuolta painamalla
vastauspainiketta.

6. Kun olet valinnut kuusi
pienoisaihepiiriä, voit aloittaa pelin.
Valitsemasi kuusi pienoisaihepiiriä
näkyvät näytöllä vaalennettuina.

8. Jos haluat pelata ajastimen kanssa,
katso ohjeet sivulta 5.

•	Jos haluat vaihtaa jonkin
valitsemasi pienoisaihepiirin, paina
uudelleen sen aihepiiripainiketta.
Vaalennettu teksti muuttuu takaisin
mustaksi ja vastauspainikkeen
alapuolella oleva luku pienenee
yhdellä.

9. Olet nyt valmis pelaamaan peliä
(katso sivu 5).

PELISÄÄNNÖT
Pelin aloittaminen
1.	Kullekin pelaajalle tai joukkueelle
annetaan tyhjä pelimerkki. Se
asetetaan pelilaudan keskustaan.

Tavoitteena on olla ensimmäinen
pelaaja, joka saa pelimerkkiinsä
kuusi eriväristä kolmiota vastaamalla
kysymyksiin oikein. Tämän jälkeen
on päästävä ensimmäisenä takaisin
keskustaan. Jos vastaat viimeiseen
kysymykseen oikein, voitat pelin.
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3.	Kun pelimerkki päätyy ruutuun,
vastaa kysymykseen. Katso kohta
Valmiina pelaamaan sivulla 5.
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Jos vastaat kysymykseen oikein
saavuttuasi johonkin näistä kolmiolla
merkityistä ruuduista, aseta
samanvärinen kolmio pelimerkkiisi.
Heitä noppaa uudelleen ja jatka.
Jos vastaat väärin, joudut seuraavalla
vuorollasi siirtymään pois ruudusta
ja yrittämään tämänvärisen kolmion
saamista uudelleen. Tietyn aiheen
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Kolmioruudut

Jos vastaat kysymykseen
oikein, heitä
noppaa uudelleen
ja jatka. Voit
jatkaa nopan
heittämistä ja
pelimerkin
siirtämistä, kunnes
vastaat väärin.
Peräkkäisten
heittovuorojen
määrää ei ole
rajoitettu.

3. Heittäkää arpakuutiota aloittajan
selville saamiseksi. Suurimman
silmäluvun saanut pelaaja aloittaa.

TP Digital Choice

Jos pelimerkkisi päätyy
uudelleenheittämisruutuun, heitä noppaa
uudelleen. Pelimerkkisi voi päätyä
toiseen uudelleenheittämisruutuun, joten
voit jatkaa nopan heittämistä, kunnes
päädyt kysymys- tai kolmioruutuun.

Oikeat vastaukset

2. Suorita tarvittavat valmistelut
digitaaliselle valintayksikölle (katso
sivu 4) ja aseta se pelilaudan
viereen tukijalkansa varaan.

2. Siirry. Siirrä pelimerkkiä aina nopan
silmäluvun osoittama määrä.

Kolmioita

Uudelleenheittämisruudut

Voit siirtää pelimerkkiä
pelilaudan toiselle puolelle
liikkumalla keskipisteen yli.
Voit asettaa pelimerkkisi
samaan ruutuun toisen
pelaajan pelimerkin kanssa.

1. Heitä noppaa.

Pelimerkki

Paha juttu. Jos vastaat väärin,
heittovuorosi päättyy. Vuoro siirtyy
vasemmalla puolellasi olevalle
pelaajalle.

Kun peli alkaa, siirry keskustasta
poispäin linjoja pitkin. Kun pelimerkkisi
saapuu kehän muotoiselle radalle, voit
siirtää sitä kumpaan suuntaan haluat.
Suunnittele siirtosi huolellisesti, jotta
pelimerkkisi päätyy itsellesi parhaiten
sopivaan ruutuun.

Omalla vuorolla

28

Väärät vastaukset

Et voi muuttaa pelimerkin suuntaa
saman heiton aikana. Jos esimerkiksi
silmäluku on viisi, et voi siirtyä kolmea
ruutua myötäpäivään ja kahta ruutua
vastapäivään. Kun seuraavan kerran
heität noppaa, voit vaihtaa suuntaa
eli siirtää pelimerkkiä suuntaan,
josta se oli tulossa.

•	Palaat sivulle, jolla teit
alkuperäisen valintasi. Muuta
valintaasi valitsemalla jokin
toinen pienoisaihepiiri tai paina
palautuspainiketta.

Tästä on kysymys

Pelimerkin siirtäminen
pelilaudalla
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kysymykseen ei tarvitse yrittää heti
uudelleen vaan voit siirtyä muualle
ja palata ruutuun myöhemmin.

Jos pelimerkkisi päätyy samaan
kolmioruutuun myöhemmin ja
pelimerkissäsi on jo tämänvärinen
kolmio, tämä ruutu toimii tavallisena
ruutuna. Vastaa kyseisen värin
kysymykseen.

PELIN
VOITTAMINEN

Erikoissäännöt

Lyhyt peli

Päättäkää, kuinka tarkkoja vastausten
tulee olla. Voitte esimerkiksi sopia, että
sukunimi riittää oikeaksi vastaukseksi.
Tai voitte päättää, että oikea vastaus
edellyttää etu- ja sukunimeä. Voitte
myös soveltaa erilaisia sääntöjä
nuorempiin ja vanhempiin pelaajiin.

Tässä peliversiossa jokainen ruutu
on kolmioruutu. Jokaisesta oikeasta
vastauksesta saa kolmion. Jokaista väriä
on kuitenkin voitettava yksi kolmio.

Voittaminen ensimmäisen
pelivuoron aikana
Koska pelaaja saa aina uuden
heittovuoron vastattuaan kysymykseen
oikein, on mahdollista kerätä kaikki
tarvittavat kuusi kolmiota ensimmäisen
pelivuoron aikana. Jos näin käy,
pelaajalla, joka ei vielä ole käyttänyt
pelivuoroaan, on mahdollisuus yrittää
samaa. Jos hän onnistuu, peli päättyy
tasapeliin.

Kun olet saanut pelimerkkiisi yhden
kolmion jokaista väriä, siirry kohti
keskipistettä ja yritä päästä sinne tarkalla
silmäluvulla. Jos pelimerkkisi ohittaa
keskipisteen, jatka pelaamista ja vastaa
kysymyksiin normaaliin tapaan.
Kun pelimerkkisi päätyy keskipisteeseen,
sinun on vastattava viimeiseen,
ratkaisevaan kysymykseen. Muut
pelaajat päättävät, minkä aihepiirin
kysymys valitaan.
Jos vastaat väärin, poistu keskipisteestä
seuraavalla vuorollasi ja yritä palata
sinne myöhemmin tarkalla silmäluvulla.
Jos vastaat ratkaisevaan kysymykseen
oikein, voitat pelin!
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