
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe te starten 

1. Leg alle geweren neer op de grond en zet de geweren aan. 
2. Pak 1 geweer met voldoende levensbalken. 
3. Bekijk de teamkleur. (rood-groen-blauw- wit) 
4. Richt op een geweer met een ander teamkleur en druk op de knop 

‘ACTIVATION’, houdt de knop ingedrukt.  (LET OP: niet schieten) 
5. Ga alle geweren langs om ze te activeren.  
6. Het geweer is geactiveerd wanneer alle 4 de levensbalken rood gekleurd 

zijn. 
7. Pak een ander geweer met een andere teamkleur. 
8. Herhaal stap nu stap 3,4,5 totdat bij alle geweren de 4 levensbalken  

rood gekleurd zijn. 
9. Alle geweren  zijn nu ‘klaar voor gebruik’. U kunt nu de teamkleuren 

wijzigen naar keuze.  
 

Het geweer 
• Er kan gewisseld worden van munitie door de knop ‘FIRES’ te drukken. 

• Als de munitie op is kun je op de ‘HERLAADKNOP’ drukken. 

• Als alle levensbalken uit zijn, ben je uitgeschakeld. 



 

 
 
Gewonnen? 

1. Je hebt gewonnen als je als laatste persoon of team overblijft met 
levensbalken. 

2. Verzamel alle teams op een centrale plek. 
3. Activeer elkaars levensbalken door met de geweren op elkaar te richten 

en de (ACTIVATION) ingedrukt te houden houdt de knop ingedrukt. 
4. Zodra bij alle deelnemers 4 de levensbalken rood gekleurd zijn kan het 

spel opnieuw beginnen. 

 
Anti cheat functie 
Om vals spelen te voorkomen is het niet mogelijk het geweer te resetten door 
deze aan en uit te schakelen. Een geweer zonder levens is opnieuw van levens 
te voorzien door een ander geweer met een andere teamkleur. Er is dus altijd 
een tweede geweer nodig om een ander geweer te activeren.  
Het is niet mogelijk een andere teamkleur te kiezen nadat het geweer 1x 
geraakt is. 
 
 

Verborgen levens 
Verborgen levens activeren: als je nog maar 1 leven hebt, geeft het geweer een 
waarschuwingsgeluid. Houd de teamkeuzeknop 3 seconden ingedrukt om een 
extra levensbalk te activeren. U kunt maximaal 3 levensbalken toevoegen 


