Tovertafel 2 – «quick-guide»

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Afbryder
Ophængsbøjle/bærehåndtag
USB kontakt (1 på oversiden, 1 på
undersiden)
Strømkontakt
Ethernet port for kablet netværk
Højtalere
IR modtager og LED indikator
Kamerasensor
Projektorlinse
Ventilatorgitter

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

On/Off knap – Starter Tovertafel eller
sætte den i dvale (dette forudsætter at
afbryderen er på tændt)
Pause knap – pause og genstarte et spil
OK knap – bekræfte et valg
Navigation højre/venstre – navigere
gennem menuen eller spillene
Tilbage knap – returnere til forrige billede
Volumknapper – skru op eller ned for
lyden
Informationsknap – ekstra information
hvis dette er tilgængelig
Navigation op/ned – navigere gennem
menuen eller spillene
Hjem knap – returnere til hovedmenu eller
gemmer ændringer

LED indikator:
Rødt konstant lys:
Rødt blinkende lys:
Grønt konstant lys:

Tovertafel i dvale, klar til
at startes
Tovertafel slukkes ned
Tovertafel er tændt

Grønt blinkende lys:

Tovertafel starter op

Blåt blink:

En knap på
fjernbetjeningen
trykkes ind
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•

Starte Tovertafel
1.
2.

3.

Tjek om LED indikator G) lyser rødt, hvis
ikke tryk på afbryderen A)
Tryk en gang på On/Off kontakten på
fjernbetjeningen 1) mens den peger mod
Tovertafel.
• LED indikatoren vil begynde at
blinke grøn, og efter ca. 20
sekunder kommer et BIP som
bekræfter at Tovertafel starter op.
Den vil bruge ca. 2 minutter på at
varme op til brug. Når LED
indikatoren lyser konstant grøn vil
projekteringen på bordet komme
og Tovertafel er klar til brug.
Tovertafel vil starte i et tilfældigt spil, tryk
på Hjem knappen 9) for at komme til spil
menuen.

Navigere i menuerne
•

Oplever du at Tovertafel ikke fungerer
optimalt, se følgende punkter:
Dele af spillet projekterer udenfor bordet
- Spillefladen må justeres til
bordfladen eller bordet er flyttet
efter installation. For justering af
spillefladen, se medfølgende
brugsanvisning.
Tovertafel responderer ikke korrekt i forhold
til håndbevægelser.
- Bevægelsessensoren må kalibreres
eller bordfarven er forkert indstillet
(lys/mørk). Se medfølgende
brugsanvisning for kalibrering og
justering af bordfarve.

Slukke Tovertafel
For at sætte Tovertafel i dvale gøres følgende:
1.

Du vil finde spil og indstillinger i
hovedmenuen. Tovertafel betjenes fuldt
ud med fjernbetjeningen som følger med.
Brug piltastene 4) og 8) for at navigere i
menuerne, og bekræft ønsket valg med OK
tasten 3).

2.

Tryk en gang på On/Off knappen mens du
peger med fjernbetjeningen mod
enheden. LED indikatoren begynder at
blinke rødt. Enheden behøver ca. 2
minutter til at køle ned.
Når Tovertafel er slukket ned vil du høre to
BIP og LED indikatoren lyser rødt.
Tovertafel er nå i dvalemodus og kan
startes op igen ved behov.

Starte et spil
•

For at vælge et spil og starte det, gør du
følgende, hvis nødvendig tryk Hjem tasten
for at returnere til hovedmenu:
1. Naviger til spillemenuen, brug piltaster
for at flytte mellem menuer.
2. Vælg aktuelt spil med piltaster og tryk
OK. Spillet starter nu op umiddelbart.

For at kunne flytte Tovertafel må følgende
gøres i tillæg:
3.
4.

Sluk afbryderen A).
Strømkabel tages ud af stikkontakten D)

Lad altid Tovertafel køle ned til du hører to BIP
før afbryderen slukkes, dette vil forlænge din
Tovertafels levetid.

Korrekt funktion på Tovertafel
•

Ved installering skal Tovertafel være
justert i forhold til spilleflade (bordets
størrelse), bordet farve (lyst eller mørkt),
og sensorer skal være kalibreret.
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