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A) Hovedstrømbryter 
B) Opphengbøyle/bærehåndtak 
C) USB kontakt (1 på overside, 1 på 

underside) 
D) Strømkontakt 
E) Ethernet port for kablet nettverk 
F) Høyttalere 
G) IR mottager og LED indikator 
H) Kamerasensor 
I) Prosjektorlinse 
J) Ventilatorgitter 

1) På/Av bryter – Starte Tovertafel eller sette 
den i hvilemodus (dette forutsetter at 
hovedstrømbryter er på) 

2) Pause knapp – pause og gjenstarte et spill 
3) OK knapp – bekrefte et valg 
4) Navigasjon høyre/venstre – navigere 

gjennom menyen eller spillene 
5) Tilbake knapp – returner til forrige bilde 
6) Volumknapper – øke eller redusere volum 
7) Informasjon knapp – ekstra informasjon 

hvis tilgjengelig 
8) Navigasjon opp/ned – navigere gjennom 

menyen eller spillene 
9) Hjem knapp – returnere til hovedmeny 

eller lagre endringer 
 

LED indikator: 
 

Rødt konstant lys: Tovertafel i hvilemodus, 
klar til å startes 

Grønt blinkende lys: Tovertafel starter opp 

Rødt blinkende lys: Tovertafel slukkes ned Blått blink: En knapp på 
fjernkontrollen trykkes 
inn 

Grønt konstant lys: Tovertafel er på 
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Starte Tovertafel 
 
1. Sjekk om LED indikator G) lyser rødt, hvis 

ikke skru på hovedstrømbryter A) 
2. Trykk en gang på På/Av bryteren på 

fjernkontrollen 1) mens den peker mot 
Tovertafel. 

• LED indikatoren vil begynne å 
blinke grønn, og etter ca. 20 
sekunder kommer et BIP som 
bekrefter at Tovertafel starter 
opp. Den vil trenge ca. 2 minutter 
på å varmes opp for bruk. Når LED 
indikatoren lyser konstant grønn 
vil projiseringen på bordet komme 
og Tovertafel er klar til bruk. 
 

3. Tovertafel vil starte i et tilfeldig spill, trykk 
på Hjem knappen 9) for å komme til spill 
menyen. 

 

Navigere i menyene 
 

• Du vil finne spill og innstillinger i 
hovedmenyen. Tovertafel betjenes fullt ut 
med fjernkontrollen som følger med. Bruk 
piltastene 4) og 8) for å navigere i 
menyene, og bekreft ønsket valg med OK 
tasten 3). 

 

Starte et spill 
 

• For å velge et spill og starte det gjør du 
følgende, hvis nødvendig trykk Hjem 
tasten for å returnere til hovedmeny: 
1. Naviger til spillemenyen, bruk piltaster 

for å flytte mellom menyer. 
2. Velg aktuelt spill med piltaster og trykk 

OK. Spillet starter nå opp umiddelbart. 
 

Korrekt funksjon på Tovertafel 
 

• Ved installering skal Tovertafel være 
justert i forhold til spilleflate (bordet 
størrelse), bordet farge (lyst eller mørkt), 
og sensorer skal være kalibrert. 

• Opplever du at Tovertafel ikke fungerer 
optimalt, se følgende punkter: 

Deler av spillet projiserer utenfor bordet 
- Spilleflaten må justeres til bordflaten 

eller bordet er flyttet etter 
installasjon. For justering av 
spilleflaten, se medfølgende 
bruksanvisning. 

Tovertafel responderer ikke korrekt i forhold 
til håndbevegelser. 

- Bevegelsessensoren må kalibreres 
eller det er stilt inn feil bordfarge 
(lys/mørk). Se medfølgende 
bruksanvisning for kalibrering og 
justering av bordfarge. 

 
 

Skru av Tovertafel 
 
For å sette Tovertafel i hvilemodus gjøre 
følgende: 
 
1. Trykk en gang på På/Av bryteren mens du 

peker fjernkontrollen mot enheten. LED 
indikatoren begynner å blinke rødt. 
Enheten trenger ca. 2 minutter på å kjøle 
seg ned. 

2. Når Tovertafel har slukket ned vil du høre 
to BIP og LED indikatoren lyser rødt. 
Tovertafel er nå i hvilemodus og kan 
startes opp igjen ved behov. 

 
For å kunne flytte Tovertafel må følgende gjøres 
i tillegg: 
 
3. Skru av hovedstrømbryteren A). 
4. Koble fra strømkabel i strømkontakten D) 
 
La alltid Tovertafel få kjøle ned til du hører to 
BIP før hovedstrømbryteren skrus av, dette vil 
forlenge din Tovertafels levetid. 

 
 
 


