MONTAŻ:
Zainstaluj 3 nowe baterie AA/R6 zachowując prawidłową biegunowość ("+" i "-").
Przycisk ON/ OFF znajduje się pod spodem gry.
Wybierz swój tryb gry:
- Rodzina (7+) – dla początkujących
- Przyjaciele (14+) – dla zaawansowanych graczy
Aby zacząć zabawę, wybierz pierwszy albo drugi tryb gry.
Aby wyłączyć grę, ustaw przełącznik ON/OFF na pozycję
OFF. Jeśli zapomnisz wyłączyć grę, przejdzie ona w tryb
uśpienia po kilku minutach. Aby uruchomić grę ponownie,
przesuń przełącznik ON/OFF na pozycję OFF i z powrotem
na jedna z dwóch pozycji ON.

STRZEL GOLA
Podaj prawidłową odpowiedź i zdobądź punkt. Jeśli Twoja odpowiedź będzie błędna, każdy z
Twoich rywali dostanie punkt. Nie może być zbyt łatwo, prawda?
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CZŁOWIEK ODPOWIEDZIALNY!
„Piłka nożna to nie matematyka” powiedział były pomocnik Francji Luis Fernandez, wyznający
filozofię, którą się właśnie dzielimy. Aby upewnić się, że skupiasz się tylko na rozgrywce mistrz
gry zajmie się wszystkim, przypominając graczom o zasadach, zapamiętując i ogłaszając wyniki
itp. Dla zbudowania napięcia w grze, prowadzący wypowiada hasła charakterystyczne dla
komentatora sportowego!
Każdy dobry piłkarz ma w rękawie więcej niż jeden trik, dlatego na końcu tej instrukcji znajdziesz
przydatne wskazówki.

GRAJ O KOSZULKĘ!
WYBIERZ KOLOR! Aby wybrać, wystarczy go nacisnąć. Kiedy wszyscy dokonają wyboru,
naciśnij
, aby rozpocząć grę.

CEL GRY
Fanzone nie testuje Twoich umiejętności piłkarskich. Nie mamy co do nich najmniejszych
wątpliwości! Testujemy twoje IQ piłkarskie. Mistrz gry przedstawi Ci informację związaną z piłką
nożną, a Ty musisz stwierdzić czy to prawda czy fałsz. Jak napastnik przed bramką, musisz być
pierwszy przy piłce.
Pierwszy gracz, który naciśnie swój przycisk, odpowiada wybierając
lub
. Po kliku sekundach mistrz gry poda prawidłową odpowiedź. Mistrz gry pilnuje przestrzegania zasad. Jeśli
naciśniesz swój przycisk przed gwizdkiem mistrza gry, on nie uwzględni Twojej odpowiedzi.
Pierwszy gracz, który zdobędzie 20 punktów, wygrywa grę.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI
PAUZA. W dowolnym momencie możesz wstrzymać grę. Aby to zrobić naciśnij równocześnie
przyciski
i
. Aby zresetować grę, ponownie naciśnij równocześnie te dwa przyciski.
POWIEDZ TO JESZCZE RAZ. Fani piłki nożnej potrafią być bardzo głośni, więc może się
zdarzyć tak, że nie usłyszysz co mówi mistrz gry. Na szczęście możesz poprosić o powtórzenie
pytania, naciskając dwa razy przycisk
.Musisz być szybki. Jeśli jeden z graczy naciśnie
wcześniej swój przycisk, wtedy mistrz gry nie powtórzy pytania.
POWITAJ LIDERA. Zanim mistrz gry zada pytanie, przycisk gracza z największą liczbą punktów
zaświeci się na sekundę, wskazując, że on jest na prowadzeniu. Jeśli inny gracz obejmie
prowadzenie, wtedy zaświeci się jego przycisk.
WYNIKI. Gdy jeden z graczy zdobędzie 10 punktów, rozgrywka jest na półmetku. W tym momencie mistrz gry odczyta dotychczasowe wyniki wszystkich graczy. Jeśli chcesz usłyszeć wyniki
wcześniej, naciśnij i przytrzymaj
i
przez 3 sekundy. Możecie wrócić do gry po przeczytaniu
wyników naciskając przycisk dowolnego gracza.
ODPOWIEDZIAŁEŚ ZBYT WCZEŚNIE. Są gracze, którzy mówią poza kolejnością. Jeśli masz
zamiar odpowiedzieć na pytanie, a ktoś inny odpowie powodując utratę punktów, możesz
anulować jego odpowiedź naciskając dwukrotnie przycisk
. Zrób to bardzo szybko, zanim
mistrz gry zada kolejne pytanie. Mistrz gry może zignorować odpowiedzi innych graczy i zadać to
samo pytanie jeszcze raz dając Ci szansę do powtórzenia odpowiedzi.
SŁYSZAŁEŚ TO GDZIEŚ WCZEŚNIEJ. Mistrz gry działa na 4 sposoby. On czuwa nad przebiegiem rozgrywki i może przestać mówić, jeśli tego chcesz. Kiedy poznasz zasady gry, możesz
przerwać jego wypowiedź, naciskając dowolny przycisk.
ZŁOTA BRAMKA. Jeśli dwóch lub więcej graczy na koniec gry osiągnie taki sam wynik, musi
nastąpić dogrywka, aby wyłonić zwycięzcę. Mistrz gry będzie zadawał pytania do momentu aż
jeden z graczy poda prawidłową odpowiedź. Trzymaj nerwy na wodzy, a zwycięstwo będzie
twoje.

