Werking
1. Zet de lasergun aan
2. Reset de lasergun (een nieuw spel beginnen)
3. Kies een teamkleur en een munitiesoort
4. Activeer de lasergun door te (her)laden
5. Wanneer alle levensbalken uit zijn, ben je uitgeschakeld

jHandleiding laserguns

Lasergeweer
Ontvanger
(sensor)

4 balken met elk 3 levens.

Teamkleur

Schieten
Aan / uit

Zender
(sensor)

• 1x drukken: teamkleur veranderen
••• Ingedrukt houden: Resetten van
een ander wapen waar je op richt

Munitiesoort wijzigen

Herladen & activeren
van munitiesoort

Lasergun resetten (anti-cheat functie) – een nieuw spel beginnen
De anti-cheatfunctie zorgt ervoor dat je de lasergun niet kan uit- en aanzetten om je
levens terug te krijgen. Ook voorkomt deze functie dat je je lasergun, nadat je 1 keer
geraakt bent, nog van teamkleur kan veranderen. Je zal de lasergun moeten resetten
met een andere lasergun van een andere teamkleur. Volg onderstaande stappen
1. Richt vanop korte afstand met een andere lasergun (van andere teamkleur)
op voorkant van de uitgeschakelde (te resetten) lasergun
2. Terwijl je richt, houd je 3 seconden lang de knop ‘Team / Activation’ in op de
lasergun waarmee je aan het richten bent
3. Na 3 seconden maken de laserguns een geluid. Als de uitgeschakelde
lasergun ook een geluid maakt, is deze opnieuw geactiveerd en branden de
levensbalken terug allemaal. Als dit niet het geval is, controleer dan of je de
stappen correct hebt uitgevoerd en probeer het opnieuw.

Laserpistool
3 balken met elk 3 levens.

Munitiesoort
Als je de munitiesoort verandert, moet je eerst herladen voordat je kan schieten.
1. Single shot
12 kogels met 1 schade per schot
2. Laser gun
6 kogels met 2 schade per schot
3. Machine gun 6 bursts van 3 kogels met 2 schade per burst
4. Plasma gun
1 kogel met 3 schade per kogel

Aan / uit

Zender
(sensor)

Hieronder vind je een illustratie (in de kleuren rood en blauw als voorbeeld).
Teamkleur

Ontvanger
(sensor)

Uitgeschakelde lasergun – team rood

Schieten
• 1x drukken: teamkleur veranderen
••• Ingedrukt houden: Resetten van
een ander wapen waar je op richt

Munitiesoort wijzigen

Herladen &
activeren van
munitiesoort

3 seconden de knop ‘Team / Activation’
ingedrukt houden terwijl je richt op de
andere lasergun

Andere lasergun – team blauw

Handleiding optionele accessoires
Lasertarget
Werking
1. Zet het lasertarget aan
2. Elke 30 seconden zal het lasertarget oplichten
3. Schiet op het lasertarget
4. Het lasertarget zal 7 seconden branden in de kleur
waarmee geschoten is en verliest levens. Hoeveel levens het lasertarget
verliest, is afhankelijk van de munitiesoort (zie ‘Munitiesoort’).
5. Wanneer het lasertarget 5 levens verliest door dezelfde teamkleur, zal het
lasertarget snel flikkeren in de kleur van dit team
Toepassing
1. Defender: 1 team verdedigt zijn grondgebied, het andere team valt hen aan.
Op het grondgebied van de verdedigers zijn een aantal lasertargets
opgesteld. De aanvallers moeten deze targets veroveren. Als verdediger kan
je proberen je gebied terug te veroveren.
2. Domination: Alle teams proberen zoveel mogelijk gebieden te veroveren.
Het team dat op het einde de meeste gebieden heeft, wint het spel.
3. Search & destroy: 1 team verdedigt zijn grondgebied, het andere team valt
aan en probeert strategische punten te vernietigen. Op het terrein zijn een
aantal lasertargets opgesteld. De aanvallers moeten deze doelwitten
vernietigen. Een vernietigd doelwit kan niet meer gered worden.
Laservest
Werking
1. Zet het laservest aan
2. Kies een teamkleur op je lasergun en schiet
op het laservest
3. Het laservest heeft 4 levenslampjes met
elk 3 levens:
3 levens: het lampje brand continu
2 levens: het lampje knippert langzaam
1 leven: het lampje knippert snel
4. Als iemand van een een ander team schiet op het vest, trilt het vest en gaan
er levens af. Hoeveel levens het laservest verliest, is afhankelijk van de
munitiesoort (zie ‘Munitiesoort’).
5. Als alle levensbalken uit zijn, trilt het vest harder en ben je uitgeschakeld

Toepassing
1. President Escort: 1 team moet proberen de president te escorteren van
locatie A naar locatie B. Het 2e team moet dit proberen te verhinderen door
de president uit te schakelen.
2. Hostage Resque: De hostage wordt bewaakt door het ene team, het andere
team probeert de hostage te bevrijden. De hostage heeft enkel een laservest
en moet levend teruggebracht worden naar de teamplaats.
3. Kings: Elk team heeft een koning. Je moet met je team de vijandige koning
uitschakelen en tegelijkertijd je eigen koning beschermen.
Let op: dit laservest kan niet gekoppeld worden met een lasergun. Deze wordt
altijd los gebruikt in het spel.
Spelfiches
Bekijk & download onze spelfiches door onderstaande QR-code te scannen of te
surfen naar ‘https://lasergun.be/klantenservice’.

Goed om te weten
Je kan je lasergun extra levens geven.
Door de knop ‘Team / Activation’ 3 seconden ingedrukt te houden op je eigen
lasergun, krijg je 3 levens bij in je huidig spel. Dit gaat maximum 2 keer en enkel als je
nog minimaal één leven hebt.
De lasergun lijkt niet goed te werken.
Raadpleeg eerst onze hulpfiche die je bij je reservatie kreeg. Hierin staan de
veelvoorkomende problemen mét oplossing in.

‘lasergun.be’ is een onderdeel van Adericom. Alle gehuurde goederen zijn eigendom
van lasergun.be / Adericom. De huurder is gedurende de huurtijd verantwoordelijk
voor het gehuurde materiaal. Defecten moeten onmiddellijk gemeld worden via
info@lasergun.be. Vergeet zeker niet je reserveringsnummer te vermelden.

