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Zet het vizier aan door aan de 
kleur/intensiteit knop te draaien (A). 
Kies vervolgens het vizier type met 
draaiknop B.

Zet het lasergeweer aan, met de 
kleine schakelaar aan de 
onderkant.

Zet de hoofdband aan, met de 
kleine schakelaar aan de zijkant.

4 5 6
Draai de hoofdband zodat de 
verdikking aan de achterkant van je 
hoofd zit. Span of los de hoofdband 
m.b.v. het touwtje.

Hou de rode „Alt“ knop 3 seconden 
ingedrukt om te wisselen tussen 
een „indoor“ of „outdoor“ spel

Gebruik de pijl toetsen en de enter 
knop om het type spel in te stellen 
alsook het geluidsvolume, speltijd 
en respawntijd. Voor meer info kijk 
op de volgende blz.

Enter knop

Alt knop

Links Rechts

7
Duw herhaaldelijk op de trekker om 
je geweer type te kiezen.

Trekker 8
Trek aan de herlaad hendel om het 
spel te starten.

BrX snel start gids

opgelet:
Vergeet niet om op het einde 
van het spel het vizier en de 
hoofdband uit te zetten! Het 
vizier zet je uit door de 
intensiteitsknop op R of G te 
draaien.

Speel niet in de regen! In 
de regen spelen is 
onmogelijk omdat het 
vizier troebel wordt. Je kan 
er ook het moederbord 
van het geweer mee 
beschadigen!
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Een spel instellen in 5 stappen
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Trekker

RechtsLinks

Bevestig/enter

Alt

Herlaad
hendel

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Spel voorbeelden: Free for all (iedereen tegen iedereen),
Deatmatch (team spel) geavanceerde spellen: Supremacy & Survival

Gebruik de Linker en Rechter toets om het spel type te selecteren. 
Druk op de trigger toets om te bevestigen of op middelste 
bevestig/enter toets de bevestigen en de instellen te wijzigen.

Instellingen veranderen (druk op de enter toets i.p.v. de trigger)
Als je op de bevestig toets hebt gedrukt kan de instellingen van het spel 
veranderen. Je kan de volgende instellingen veranderen: aantal levens, 
speltijd, respawntijd* en volume.

Nu dat je het spel type hebt gekozen. Kan je de team kleur of fractie 
kiezen. (kies met de linker en rechter toets, bevestig met de enter 
toets.

Druk herhaaldelijk op de trigger om je wapen of karakter te 
kiezen (Dit is afhankelijk van het gekozen speltype.)

Bij sommige speltype kan je de Alt-knop gebruiken om een granaat 
af te vuren of een speler te genezen. Kies de functie die je de alt 
knop wilt geven door herhaaldelijk op deze knop te drukken. 
(Dit is niet mogelijk bij alle speltype)

In sommige spel type werkt dit niet

Trek aan de herlaad hendel om het spel te starten!
(Gebruik deze tijdens het spel om kogels te herladen)

*Respawntijd = Als je bent uitgeschakeld kan je beslissen om terug deel te nemen aan het spel. (door op de trekker 
te duwen). De respawntijd is het aantal seconden dat je moet wachten om terug deel te nemen aan het spel. Als je 
de respawntijd uitschakelt kan je onmiddellijk terug mee doen aan een spel.



Iedereen tegen iedereen! Blijf als laatste over om het spel 
te winnen. 

Speltype

Levens*
(gebruik de pijltoetsen)

SpELTIJD*
(gebruik de pijltoetsen)

respawntijd*
(Tijd voor je terug kan mee doen aan het spel)

volume
(gebruik de pijltoetsen)

Kies je wapen
(Gebruik de trigger)

Kies je wapen
(Gebruik de trigger)

Kies je team
(Gebruik de pijltoetsen)

Kies iets extra
(Gebruik de ALT toest)

Kies je wapen
(Gebruik de trigger)

Speltype

Een team spel. Rood tegen blauw!

Levens* SpELTIJD* respawntijd* volume
(gebruik de pijltoetsen) (gebruik de pijltoetsen) (Tijd voor je terug kan mee doen aan het spel) (gebruik de pijltoetsen)
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basis
spellen

Met BRX lasergeweren kan je kiezen tussen 4 verschillende speltypes. Free for all (iedereen tegen 
iedereen) en Deatchmatch (team spel) zijn de gemakkelijskte, begin hier mee.

*Respawntijd: Het aantal seconden dat je moet wachten voor je terug kan mee doen aan het spel. (Nadat je bent uitgeschakeld en 1 
leven hebt verloren)

*Levens: Het aantal keer dat je kan terugkomen in het spel als je bent uitgeschakeld. Bv: bij  5 levens kan je 5 keer uitgeschakeld 
worden voor je definitief moet stoppen met spelen.

*Speltijd: Je kan op voorhand instellen hoe lang het spel maximaal kan duren.



Dit is een team spel. Geïnfecteerde spelers tegen overlevers. 
Geïnfecteerde spelers proberen overlevers uit te schakelen. Als een 
overlevende speler is uitgeschakeld wordt deze ook een geïnfecteerde.

Speltype

Levens* SpElTIJD* respawntijd* volume
(gebruik de pijltoetsen) (Tijd voor je terug kan mee doen aan het spel) (gebruik de pijltoetsen)(gebruik de pijltoetsen)

Kies je team
(Gebruik de pijltoetsen)

Kies je wapen
(Gebruik de trigger)

Speltype
Een spel waarin 3 teams (fracties) tegen elkaar vechten. Elk 
team

Levens* SpELTIJD* respawntijd* volume
(gebruik de pijltoetsen) (Tijd voor je terug kan mee doen aan het spel) (gebruik de pijltoetsen)(gebruik de pijltoetsen)

Kies je fractie
(Gebruik de pijltoetsen)

Druk op de trigger om een klasse te kiezen
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Geavanceerde 
spellen

(blauw)(rood) (groen)
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Weetjes

oefenmodus

tips en weetjes

De BRX lasergeweren hebben een oefenmodus. In deze modus maakt de hoofdband geen 
verbinding met het geweer, maar kan je het als doelwit gebruiken.

Om de oefenmodus te activeren zet 
je het geweer aan terwijl je de linker 
pijltoets ingedrukt houdt. Hou de 
pijltoets ingedrukt tot het geweer 
„TARGET MODE “ zegt.

Zet nu de hoofdband aan. De 
hoofdband zal nu geen verbinding 
maken met het lasergeweer.

Leg of hang de hoofdband ergens op 
het oefenterrein. Als je de hoofdband 
raakt licht hij groen op.

3) Als je een respawntijd instelt kan een speler terug meedoen in het spel nadat hij X aantal 
seconden heeft gewacht. Als je de respawntijd af zet kan een speler onmiddellijk terug mee doen in 
het spel. Een speler kan enkel terug mee doen als hij nog levens heeft. (telkens als je wordt 
uitgeschakeld verlies je 1 leven)

1) Elke hoofdband is speciaal gemaakt voor één geweer. Je kan hoofdband nummer 1 dus enkel 
gebruiken met geweer nummer 1.

2) Het geweer, het vizier en de hoofdband hebben elk hun eigen batterij. Zet dus altijd de 3 dingen 
apart aan en uit. Als je vergeet om één ding uit te zetten gaat de batterij plat en wordt spelen 
moeilijk.

Links

Aan/uit knop
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