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ANTI CHEAT LASERGUN MET VEST 
 
Met onze combineerbare levensvesten kan je nog meer spelbelevenis toevoegen aan onze lasershooting. 
We leggen kort uit hoe zo’n vest net werkt… 

CONNECTIE MAKEN 

Nadat je de vest hebt ingeschakeld, moet je deze koppelen aan je Anti Cheat lasergun.  
 
1. Stel je pistool in op de gewenste teamkleur.  
2. Daarna schiet je één keer op de vest met je lasergun.  
3. Als je een goede connectie hebt tussen de levensvest en je laserpistool, dan zullen de levensbalken op je pistool 
heen en weer oplichten. 
4. Spelen maar! 

TIJDENS HET SPEL 

Zodra de levensvest gekoppeld is, worden je levensbalken op het pistool uitgeschakeld en speel je alleen nog met de 
levens op de vest. Wanneer je geraakt wordt gaat er een leven van de vest af en zal deze kort trillen. 
Net zoals onze laserguns zijn de vesten voorzien van een ontvanger. Deze is vanuit alle hoeken aanschietbaar. 

Zijn je levenspunten uitgeput? Dan zal de gekoppelde Anti Cheat lasergun automatisch uitgeschakeld worden. 

ANTI CHEAT FUNCTIE 

Om valsspelen te voorkomen is het niet mogelijk het geweer en zijn gekoppelde levensvest te resetten door deze 
gewoon eens aan en uit te schakelen. Je kan ook niet meer de levensvest van teamkleur veranderen zodra je een 
wapen gekoppeld hebt en aan een spel bezig bent.  
 
Een geweer (al dan niet gekoppeld aan een vest) zonder levens moet je namelijk opnieuw van levens voorzien door 
een lasergun die op dat moment een andere teamkleur heeft. Er is dus altijd een tweede lasergun, met een andere 
teamkleur op dat moment, nodig om een geweer terug te voorzien van nieuwe levensbalken.  
 
Om een geweer terug speelklaar te maken verwijzen we naar de bijgeleverde handleiding van de Anti Cheat 
laserguns. Zodra je geweer opnieuw speelklaar is gemaakt, kan je opnieuw een levensvest gaan koppelen zoals 
hierboven omschreven.

HANDLEIDING


