
DELTA 21 STEERING WHEEL 8+ SOFTWAREIKC SOFTWARE

IKC | HQ EUROPE 
Dronten | The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com
www.ikcplay.com

All our products are inspected, tested 
and certified by SGS and TÜV.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legally 
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC 
certified wood, so eco- and 
environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.

IKC | HQ ASIA
Shanghai | China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com
www.ikcplay.com.cn

De Delta 21 Steering Wheel 8+ bevat 3 verschillende  
3D spellen die uitdagend zijn voor kinderen van 8 jaar 
en ouder. In het hoofdmenu kan gekozen worden tussen 
de drie verschillende spellen. Met het stuur kunt u door 
het hoofdmenu heen navigeren. Het cabinet past in 
elke ruimte en bij elk interieur. Door het stuurtje en de 
neutrale witte uitstraling is dit een echte eye-catcher voor 
uw onderneming!

Steering Wheel

Zie alle informatie over de spellen op de volgende pagina’s!
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In Blocky Shooter draait alles om het wegspelen van de 
blokken! Door aan het stuur te draaien kan er gericht 
worden op blokken met dezelfde kleur en patroon. Druk 
op de rechter knop om de blokken te schieten en op de 
linker knop om van blok te wisselen. In het begin van het 
spel kun je kiezen voor je favoriete personage. Kun jij alle 
blokken wegspelen?

Blocky Shooter



DELTA 21 STEERING WHEEL 8+ SOFTWAREIKC SOFTWARE

IKC | HQ EUROPE 
Dronten | The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com
www.ikcplay.com

All our products are inspected, tested 
and certified by SGS and TÜV.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legally 
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC 
certified wood, so eco- and 
environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.

IKC | HQ ASIA
Shanghai | China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com
www.ikcplay.com.cn

De kip laat de eieren vallen, navigeer met het stuur achter 
de eieren aan! Zorg dat je alle eieren vangt! Bij elk ei dat 
op de grond valt verlies je een leven, als alle 3 de levens 
op zijn is het spel afgelopen. De kip legt ook eieren die 
uitkomen. Als het kuiken volgroeit is, laat deze ook eieren 
vallen om te vangen! Ook laat de kip andere objecten 
vallen. Vang je een hoed, dan verandert de hoed op je 
hoofd. Vang je een bom dan verlies je een leven!  
Bij een klok vertraagt de tijd en bij een hartje krijg je er 
een leven bij. Kies jouw favoriete personage aan het 
begin van het spel, en vang zoveel mogelijk eieren!

Chicken Pursuit
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Druk op de knoppen en draai aan het stuur om te racen 
door de stad! Blijf uit handen van de politie in dit high 
speed eindeloze race spel. De enige manier om dit te 
bereiken is om van auto naar auto over te springen en 
obstakels te ontwijken. Scoor zoveel mogelijk punten 
door zo ver mogelijk te komen in het spel! Er zijn 
verschillende soorten niveaus, zodat elke leeftijd ermee 
kan spelen.

Nitro Dash


