
 

ON/OFF 
- Skru på og av Tovertafel 

MODE 
- Pause og starte i spill 

REKTANGEL 
- Ingen funksjon 

NAVIGERING 
- Bytte spill eller navigere i meny 

TILBAKE 
- Gå ett steg tilbake 

HJEM 
- Tilbake til hovedmeny 

VOLUM OPP 
- Skru lyden opp 

VOLUM NED 
- Skru lyden ned 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRU PÅ TOVERTAFEL 
 

Sjekk at den røde LED-indikatoren på 
Tovertafel lyser. Hvis denne ikke lyser, sjekk 
at strømmen er koblet til eller kontakt 
Medema Norge AS på telefon 67 06 49 00. 
 
Skru på Tovertafel med ON/OFF knappen på 
fjernbetjeningen (1). Den røde LED-
indikatoren begynner å blinke, og etter en 
kort stund hører du ett bip som indikerer at 
Tovertafel starter opp. 
 
MERK: Bare trykk en gang på ON/OFF 
knappen. Tovertafel trenger noen minutter 
på å starte opp. Ikke trykk på noen knapper 
mens den røde LED-indikatoren blinker! 
 
Når Tovertafel har startet vill et tilfeldig spill 
starte opp. 
I stand-by innstilling vill spillene komme på i 
tilfeldig rekkefølge og skifte hvert 5. minutt. 

SKRU AV TOVERTAFEL 

 

Ferdig med å spille? 
Skru av Tovertafel med ON/OFF knappen på 
fjernbetjeningen (1). 
 
 
MERK: Tovertafel må kjøles ned før den kan 
startes igjen. Først når Tovertafel har 
kvittert med to bip er den tilstrekkelig kjølt 
ned. 
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TOVERTAFEL NORSK MANUAL V.2019.01 

SPILL MED TOVERTAFEL 
 
Bytte spill 
 

Kalibrering av spill-flate 

 Det er to måter å skifte 
mellom spill på. Trykk på den 
høyre eller venstre 
navigeringstasten (4) for å 
bytte mellom spill. 
 

 Med `Kalibrer spillunderlag` 
kan du nøyaktig tilpasse spill-
flaten til bordet størrelse. 
Trykk `HJEM` knappen og 
bruk navigeringstastene 
opp/ned for innstillinger og 
høyre/venstre for å velge 
kalibrering. 
 

 Trykk på `HJEM` knappen (6) 
og velg spill med 
navigeringstastene (4). Trykk 
`OK` for å starte valgt spill. 
Dette spillet vil pågå inntil du 
velger et annet spill. 
 

Gå til `Kalibrer spillunderlag` og trykk `OK`. 
En grønn linje vil komme frem i firkanten på 
eller ved bordet. Med piltastene flytter du 
den grønne linjen slik at den passer til 
bordet. Trykk `OK` og neste linje blir grønn. 
Repeter justering for alle fire linjer. 

 
 
Spill i tilfeldig rekkefølge 
 

 Etter justering av alle linjer, 
trykk `HJEM` knappen. 
Innstillinger lagres 
automatisk.  
 

 Trykk på HJEM knappen (6) 
og bruk opp eller ned 
navigeringstast (4) for å velge 
innstillingsmeny. Velg 
`Tilfeldig` (`Random`) og trykk 
`OK`. Ett tilfeldig spill vil 
starte og pågå i 5 minutter 
før det skifter til neste spill. 
 

 
Hvilke håndbevegelser reagerer Tovertafel 
på? 
 
Sensorene i Tovertafel kan ikke se alle 
håndbevegelser. Denne skissen viser hvilke 
den ser og hvilke som den ikke ser: 
 
 
  

Volum innstilling 
 
 På noen Tovertafel spill er 

det lydeffekter eller musikk. 
Lydnivået kan justeres med 
fjernbetjeningen på knappen 
VOLUM OPP (7) og VOLUM 
NED (8). 
 

MERK: Alltid påse at personene i nærheten 
ikke sjeneres av lydvolumet. Vi ønsker ikke 
å overstimulere eller plage noen! 

 


