
Instructie Arcade-Videokast

Algemene richtlijnen: 

• Zorg voor voldoende ruimte om de Arcade-Videokast 
• Gebruik altijd geaarde stopcontacten en rol verlengkabels volledig af 
• De Arcade-Videokast mag alleen gebruikt worden in droge omgeving 
• De Arcade-Videokast dient schoon en droog retour aangeboden te worden 
• Gebruik de knoppen en joysticks altijd rustig en beheerst 
• Gebruik alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon 

Opstarten: 

Het netsnoer wordt aan de achterkant in de Arcade-
Videokast gestoken en aangesloten op een geaard 
stopcontact. De schakelaar om aan- of uit te 
schakelen vindt u ook aan de achterkant van het 
toestel boven de aansluiting van het netsnoer. 

Als u de Arcade-Videokast inschakelt aan de 
achterkant dan start deze automatisch op en ziet u 
de omgeving waar in deze de laatste keer is 
uitgeschakeld. 

Zie de afbeelding rechts als voorbeeld. 

Naar het hoofdscherm: 

Als u op de voorkant van de Arcade-Videokast drukt 
op de witte knop met “1 persoon” erop dan komt u in 
het hoofdscherm. 

U heeft nu de keuze om OF te kiezen voor het linker 
menu OF het rechter menu door de linker joystick te 
bewegen. 



Instructie Arcade-Videokast
Menu links: 

Hier vindt u alle spellen gerangschikt per categorie: 

• Vechtspellen 
• Aktiespellen 
• Schietspellen 
• Sportspellen 
• Puzzelspellen 

Met de linker joystick “bladert” u door de categorieën en met de rode knop naast de 
joystick bevestigt u de keuze. U ziet nu alle spellen van de gekozen categorie en met de 
linker joystick “bladert” u weer door de verschillende spellen en met de rode knop 
bevestigt u weer uw keuze. 

Menu rechts: 

Hier vindt u alle geïnstalleerde spellen op alfabetische volgorde. U “bladert” weer met de 
linker joystick door de lijst en bevestigt uw keuze weer met de rode knop naast de joystick. 

Wat was vroeger het belangrijkste om te spelen op een videokast? BETALEN… 

Voordat u een spel kunt kiezen / spelen zal er eerst 
betaalt moeten worden. Vroeger met een kwartje 
maar nu hoeft u gelukkig maar op de rode knop op 
de voorkant te drukken om 25 cent in de videokast 
“te gooien”. Met deze zelfde knop kunt ook meerdere 
credits kopen als u een spel aan het spelen bent… 

Dat geldt natuurlijk voor speler 1 (links), maar 
sommige spellen kunnen met 2 spelers gespeeld 
worden en dan dient speler 2 (rechts) natuurlijk ook 
25 cent te betalen… 

Terug naar het hoofdmenu: 

Door gelijktijdig op de knoppen “player 1 + 25 cent” op 
de voorkant van de Arcade-videokast te drukken komt u 
weer terecht in het hoofdscherm.  
Het kan soms voorkomen dat u deze beide knoppen 
een paar keer gelijktijdig moet indrukken om een spel te 
verlaten. 

Uitschakelen: 
 
U schakelt de Arcade-videokast uit met de aan-uitschakelaar aan de achterkant


