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QUIZARD   
popis přístroje 

 

Popis hry 
 
Quizard je zábavní nevýherní hrací přístroj, který se ovládá tlačítky. Hrát mohou 1 
nebo 2 hráči. Jde o kvizový přístroj. Po spuštění hry se na obrazovce objeví 
obrázek s otázkou a tři možné odpovědi A), B) nebo C). Vy si můžete vybrat pouze 
1 správnou odpověď. Pokud uhodnete, připisují se Vám body, pokud neuhodnete, 
ztrácíte život. Body se připisují v závislosti na čase, čím dříve odpovíte tím více 
bodů získáte. Na konci hry (po ztrátě všech životů) jste získali určitý počet bodů, 
který Vám umožní nebo také neumožní zapsat se do listiny výherců. Záleží na tom 
jak jste šikovní a kolik toho víte. 
 

Nastavování přístroje 
 
Přístroj má dvojí nastavování: softwareové, kde se jednotlivé funkce nastavují přímo 
na obrazovce a hardwareové, které se ovládá pomocí DIP-přepínačů. 
Nastavit lze např.: hodnotu kreditu 5,- nebo 10,- Kč, počet životů za 1 kredit, atp.  
Přístroj má mechanické, ale může mít i elektronické počitadlo. 
 

Provedení přístroje 
 
Stojanové 
Stojanový přístroj existuje ve více provedeních s obrazovkami o úhlopříčce 43 až 63 
cm (17“ až 25“). Tento typ přístroje má zabudovány jeden až dva mechanické 
vhazovače, zpravidla na 10,- Kč. 
Rozměry: V/Š/H: 175/66/85 cm, váha cca 105 kg 
 
Barové 
Skříňka barového přístroje je vyrobena z plastu a standardně vybavena 
elektronickým vhazovačem 5/10/20 Kč.  
Rozměry: V/Š/H: 42/47/50 cm, váha cca 28 kg 
Jako doplněk je možno dokoupit podstavec: V/Š/H: 102/46/51 cm, váha cca 25 kg 
 

Hry do přístroje (software) 
 
Přístroj Quizard se prodává vždy se softwareovou verzí č. 1, která je v ceně 
přístroje. Dále lze dokoupit další verze 2, 3 a 4. Záměna softwareu je velmi 
jednoduchá. Stačí vyměnit „CD-čko“ a elektronický klíč (EPROM). 
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Popis softwarových verzí 
 
 

Quizard 1 
V Quizardu 1 je 3.700 otázek. Mezi jednotlivými koly jsou bonusové otázky, za 
které můžete získat více bodů a život navíc. Tato verze existuje i ve slovenštině 
a pro svou úspěšnost byla přeložena celkem do 8 jazyků. S velkým úspěchem 
je provozována v mnoha evropských zemích. 

 

Quizard 2 
Je obdoba Quizardu 1, avšak všechny obrázky a otázky jsou zcela nové. V této 
verzi je přibližně 4.300 otázek. Z toho 700 otázek je s  česko-slovenskou 
tématikou. 

 

Quizard 3 
V této verzi je 4.600 nových otázek, 500 výroků a 100 morphů (proměn). Za 
uhádnutí chybného výroku získáte život navíc. V bonusovém kole se jeden 
obrázek mění v jiný. Pokud ho správně určíte, získáte více bodů. Na konci hry 
je možno za 1 kredit dokoupit další život. 

 

Quizard 4 RAINBOW 
V Quizardu 4 je více než 12.000 otázek. Tyto otázky jsou tématicky rozděleny 
do 5 okruhů: sport, mix, cestování, příroda a „lechtivé obrázky“. To znamená, 
že si můžete vybrat téma, ve kterém máte nejlepší znalosti, abyste získali co 
nejvíce bodů. Dále jsou zde výroky a morphy obdobně jako ve verzi 3. 

 


