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• Haal vrijwel lege of lege batterijen altijd uit het
apparaat.
• Verwijder de batterijen als het spel gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt.
• Breng de aansluitklemmen niet met elkaar in
verbinding.
• Doe de batterijen op de juiste wijze in het apparaat volgens de poolaanduidingen (+ en –).
• Bewaar alle batterijen buiten bereik van kleine
kinderen.
NB: Bewaar deze instructies ter naslag.

ONDERHOUD
Bewaar het spel in een schone, niet stoffige, droge
ruimte, en ga er altijd voorzichtig mee om.

SPELREGELS

PROBLEMEN OPLOSSEN
Hapert het spel of zijn er andere spelproblemen,
druk dan de RESET-knop achter op het apparaat
in. Gebruik hiervoor de punt van een pen.
Lost het resetten het probleem niet op, vervang
dan de batterijen.
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Probeer de bank te verslaan en win h 250.000 in deze elektronische
versie van de succesvolle internationale TV-show!
Je kunt alleen spelen tegen de bank of je speelt met 2 tot 4 spelers
tegen elkaar. Wie sleept het meeste geld in de wacht?
DOEL
Neem het op tegen de bank en tegen maximaal
3 spelers in een strijd om de hoofdprijs van deze
elektronische versie van de internationale TVhit! Wie verdient het meeste geld?
INHOUD
spelconsole, spelregels
VOORBEREIDING
• Doe vier (4) AA batterijen in het apparaat (zie
het kopje BATTERIJEN voor meer informatie).
• Zet het apparaat op een stabiel oppervlak:
elke speler moet voor een genummerde
SPELERSTOETS zitten.
• Draai de DRAAISCHIJF in het midden van het
apparaat naar de eerste speler toe.
SPELVERLOOP
Begin van het spel.
• Zet het apparaat aan met één druk op de AAN/
UIT-knop. De blauwe AAN/UIT-knop zit onder
het driehoekige klepje. Op het display knippert nu ‘DEAL or NO DEAL’ en de dozen op het
scherm en de bedragen op de DRAAISCHIJF
springen aan.
• Je ziet nu ‘TOETS HET AANTAL SPELERS IN’.
Druk op DOOS-knop 1, 2, 3 of 4. Het apparaat
bevestigt het aantal spelers.
RONDE ÉÉN
Kies je geheime doos.
• Je ziet op het scherm ‘SPELER 1 … KIES EEN
DOOS’. SPELER 1 moet nu een geheime doos
kiezen. Je hoopt natuurlijk de doos met het
hoogste bedrag te kiezen. Met een druk op één
van de genummerde DOOS-knoppen kies je de
bijbehorende geheime doos.
• Het apparaat bevestigt de keuze van SPELER
1 door in MIJN DOOS het nummer van de
gekozen doos te tonen.
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DOZEN OPENEN
Je ziet nu ‘SPELER 1 RONDE 1 – OPEN 6 DOZEN’.
SPELER 1 moet nu 6 dozen kiezen, die één voor
één worden geopend. Als je een doos met een
hoog bedrag kiest, is dat ongunstig. De kans dat
er een hoog bedrag in jouw doos zit, neemt hierdoor af. Als je een laag bedrag kiest, verhoogt dat
het aanbod dat de bank je aan het eind van de
ronde doet.
• Kies de dozen die je wilt openen. Daartoe druk
je op de bijbehorende DOOS-knop. Op het
scherm zie je nu welk bedrag er in de doos zit,
en het lichtje van het bijbehorende bedrag gaat
uit.
• Ga door met het kiezen van dozen totdat alle
dozen van die ronde geopend zijn.
HET BOD VAN DE BANK
Aan het eind van de ronde van elke speler stelt
de bank voor om jouw geheime doos terug te
kopen. Op het display zie je ‘DE BANK DENKT NA’
terwijl de bank beslist hoeveel geld er voor jouw
doos wordt geboden. Zodra de bank een besluit
heeft genomen, hoor je een telefoon overgaan en
verschijnt de mededeling ‘ BOD VAN DE BANK’,
gevolgd door de vraag: ‘DEAL or NO DEAL?’
• Wijs je het bod af? Druk op de knop NO DEAL.
• Accepteer je het bod? Druk één keer op de knop
DEAL.
BELANGRIJK: De andere spelers mogen niet
weten of je de deal hebt gesloten! In de volgende
rondes moet je tegenover de andere spelers net
doen alsof je de deal niet hebt gesloten. Pas in
de laatste ronde worden het bedrag waarvoor je
een ‘deal’ hebt gesloten, én het bedrag dat in de
geheime doos zat, onthuld.

VOLGENDE SPELER
SPELER 2 is nu aan de beurt. Alle dozen op het
scherm en de bedragen lichten weer op. Draai de
DRAAISCHIJF naar de speler toe.
• Je ziet ‘SPELER 2 … KIES EEN DOOS’. Het spel
verloopt verder zoals hiervóór, totdat alle spelers
ronde 1 hebben uitgespeeld.
NIEUWE RONDES
In elke volgende ronde openen de spelers om
beurten een serie dozen. Aan het eind van de
ronde van elke speler doet de bank die speler het
voorstel ‘Deal or No Deal’. Het spel gaat verder
totdat alle dozen zijn geopend, of totdat alle
spelers een ‘deal’ met de bank hebben gesloten.
Aan het einde van de 5de ronde krijgt elke speler,
nadat de bank zijn bod heeft gedaan, de kans om
zijn/haar geheime doos te ruilen voor de enige
doos die nog over is.
• Druk op DEAL om je eigen geheime doos te
behouden.
• Druk op NO DEAL om je oorspronkelijke
geheime doos om te ruilen voor de enige doos
die nog over is.
NB: Als een speler in één van de eerdere rondes
al een ‘deal’ heeft gesloten, wordt zijn/haar doos
niet geruild, zelfs niet als de NO DEAL-knop wordt
ingedrukt.
WINNEN
Zodra alle spelers een ‘deal’ met de bank hebben
gesloten of de laatste doos is opengemaakt, wordt
de speler met het hoogste bedrag tot winnaar
uitgeroepen.
Als je bent uitgespeeld, kun je het apparaat
uitzetten met de AAN/UIT-knop.
SPELREGELS & STRATEGIE
• Het bod van de bank en de kanspercentages
moeten bij elke beurt aan de spelers worden
getoond.
• De beslissingen ‘Deal’ of ‘No Deal’ blijven tot
het eind van het spel geheim.
• Alle spelers mogen op elk moment iedere
andere speler tot een ‘Deal’ proberen over te
halen. Probeer daarbij de andere spelers ertoe
over te halen in te gaan op een laag bod. Dat
vergroot jouw kans dat je aan het eind van het
spel het hoogste bedrag hebt.

• Je kunt tegenover de andere spelers net doen
alsof je het bod van de bank hebt geaccepteerd,
terwijl dat niet zo is. Of je kunt ze in de waan
laten dat je het hebt afgeslagen, terwijl je het in
werkelijkheid hebt aanvaard.
• Als de beurt van een speler voorbij is, wordt
de DRAAISCHIJF naar de volgende speler
gedraaid.
AUTOMATISCH AFSLUITEN
Als het spel meer dan 100 seconden stilligt, sluit
het zichzelf af om de batterijen te sparen. Als het
apparaat weer wordt aangezet, krijg je de mogelijkheid om je spel te hervatten.
• Druk op de AAN/UIT-knop om het spel weer
AAN te zetten.
• Wil je verdergaan met je laatste spel, druk dan
op de DEAL-knop.
• Wil je een nieuw spel beginnen, druk dan op
een willekeurige andere knop.
GELUIDSCONTROLE
Je kunt tijdens het spel het geluid AAN of UIT
zetten.
• Wil je het geluid UIT? Houd de knop NO DEAL
twee seconden lang ingedrukt.
• Wil je het geluid weer AAN? Houd de knop
DEAL twee seconden lang ingedrukt.

BATTERIJEN
Batterijen vervangen
NB: Batterijen mogen uitsluitend worden vervangen door een volwassene.
• Draai de schroef op het batterijvakje los en haal
het klepje weg.
• Vervang de oude batterijen.
• Gebruik vier (4) AA-batterijen. Doe deze op de
juiste wijze in het apparaat volgens de poolaanduidingen (+ en –).
• Doe het klepje weer op zijn plaats en draai de
schroef vast.
WAARSCHUWING!
• Gebruik oude en nieuwe batterijen, of alkaline,
standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen nooit door elkaar.
• Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te
laden.
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