
Manöverknapp Handsensor

Display

Strömförsörjning: 
Nattduellens drivs med 12V 5A från nätdel (bilbatteri kan inte användas)

DC-kontakten har + på mittenstiftet.

Strömförsörjning: 
Nattduellens drivs med 12V 5A från nätdel (bilbatteri kan inte användas)

DC-kontakten har + på mittenstiftet.

Manöverknappen:
          Ett kort tryck på knappen ( < 0.5s ): Visar senaste resultat

          Ett långt tryck på knappen ( 0.5s - 1.3s ): Aktiverar/deaktiverar Color Play

          Ett dubbelklick på knappen ( inom 0.5s ): Aktiverar/deaktiverar Single Player

          Ett långt tryck på knappen ( > 3s ): Stänger av spelet

          Ett långt tryck på knappen ( > 5s ): Aktiverar Service Mode

Miljö:
Nattduellen klarar vattenstänk och fukt men inte regn eller utslagen dryck.

Vid utomhusbruk bör Nattduellen förvaras i tält eller under tak.

Spelet startar när fyra händer har placeras. 

Efter en slumpartat tid (5 - 16 sek) slocknar en av stavarna. 

Den som tar den slocknade staven vinner. Reaktionstiden visas för båda spelarna.

När ingen spelar aktiveras ett coolt "demoläge". 

När händer placeras, tänds stavarna upp med en referensfärg. 

Efter en slumpartat tid (5 - 16 sek) ändrar stavarna färg från vitt till 5 olika färger.

Den som tar staven med referensfärgen vinner. Reaktionstiden visas för båda spelarna. 

Du spelar mot en spökspelare "Ghost". 

Spökspelaren placerar sina händer när du placerar dina. 

Spökspelarens reaktionstid är svårslagen.

Single Player Mode:

Color Play:

Funktion:

Manöverknappen:
          Ett kort tryck på knappen ( < 0.5s ): Visar senaste resultat

          Ett långt tryck på knappen ( 0.5s - 1.3s ): Aktiverar/deaktiverar Color Play

          Ett dubbelklick på knappen ( inom 0.5s ): Aktiverar/deaktiverar Single Player

          Ett långt tryck på knappen ( > 3s ): Stänger av spelet

          Ett långt tryck på knappen ( > 5s ): Aktiverar Service Mode

Miljö:
Nattduellen klarar vattenstänk och fukt men inte regn eller utslagen dryck.

Vid utomhusbruk bör Nattduellen förvaras i tält eller under tak.

Spelet startar när fyra händer har placeras. 

Efter en slumpartat tid (5 - 16 sek) slocknar en av stavarna. 

Den som tar den slocknade staven vinner. Reaktionstiden visas för båda spelarna.

När ingen spelar aktiveras ett coolt "demoläge". 

När händer placeras, tänds stavarna upp med en referensfärg. 

Efter en slumpartat tid (5 - 16 sek) ändrar stavarna färg från vitt till 5 olika färger.

Den som tar staven med referensfärgen vinner. Reaktionstiden visas för båda spelarna. 

Du spelar mot en spökspelare "Ghost". 

Spökspelaren placerar sina händer när du placerar dina. 

Spökspelarens reaktionstid är svårslagen.

Single Player Mode:
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