
A. Inhoud van de verpakking  (Zie afbeelding A) 
     Basis blaster x 2        15M Boostermodule x 1        20M Boostermodule x 1
     Handgreep x 1           Kolf x 1         X-Band x 2          M.A.D. Doelwit x 2  
   Handleiding X 1
B. De batterijen installeren 
Blaster en M.A.D. doelwit  
- Het batterijvak openen: Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef 
tegen de klok in los te draaien. (Zie afbeelding B) 
- Installeer 3 AAA batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit.
- Het batterijvak sluiten: gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef met 
de klok mee vast te draaien. 
C. Je Blaster in elkaar zetten (Zie afbeelding C) 
De Lazer M.A.D. reeks bevat verschillende blasteraccessoires voor de spelers om 
hun eigen blastercombinaties te maken naargelang de gewenste tactiek voor een 
gevecht. 
- Continu schieten inschakelen: Maak de 15M Booster vast aan de Basisblaster 
- Schietbereik vergroten: Maak de 15M Booster vast om 15 meter verder te 
schieten. Maak de 20M Booster vast om 20 meter verder te schieten.
- Activeer verschillende geluidseffecten en schade door verschillende accessoires 
vast te maken.
- Combinaties met enkel schot (Zie afbeelding C1) 
  • Druk en haal de trekker over om eenmaal te schieten
  • Druk en houd de trekker meer dan 3 seconden vast en laat los voor meer schade per 
schot
- Combinaties met continue schoten (Zie afbeelding C2)
  • Druk en houd de trekker vast om continu te schieten
- Opnieuw laden: Trek aan de schuiver om opnieuw te laden.  
Maximum aantal schoten na elke lading:
 • 10 schoten (zonder de 15M Booster)      • 25 schoten (met de 15M Booster)
D. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding D)  
1.   Accessoirekoppelstuk (Maak verschillende accessoires vast voor verschillende 

schietbereiken, geluidseffecten en continu schieten in-/uitschakelen)

2.  Trekker
3. Accessoirekoppelstuk (Maak verschillende accessoires vast voor verschillende 

schietbereiken, geluidseffecten en continu schieten in-/uitschakelen)
4.  Lichteffect of lege batterij-indicator (Wanneer de LED-lichten knipperen, vervang 

door nieuwe batterijen) 
5.  Luidspreker
6.  Team Kiezer 
7.  Batterijvak 
8.  Schuiver (Trek aan de schuiver om opnieuw te laden)
9.  Ir-zender
10. Luidspreker
11. Aan/uit-schakelaar/ Teamkeuzeschakelaar (2 verschillende schakelaars)
12. Levenspunten-indicator of lege batterij-indicator (Wanneer de LED-lichten 

knipperen, vervang door nieuwe batterijen) 
13. Ontvanger
E. Op het gevecht voorbereiden (Zie afbeelding E) 
Draag je X-strap en klik je M.A.D. doelwit vast. Het M.A.D. doelwit is je 
levensindicator en het schietdoelwit voor de vijand.
F. Gevecht Ops (Meerdere spelers) (Zie afbeelding F) 
De spelers worden in twee teams opgesplitst om het gevecht aan te gaan. Kies je team 
door de teamkeuzeschakelaar op zowel de Blaster als het doelwit op Team A of Team B in 
te stellen. Het M.A.D. doelwit dient als je levensindicator tijdens het spel met standaard 20 
levenspunten. Om de Gevecht Ops te winnen moet je naar het M.A.D. doelwit schieten 
met behulp van je Blaster totdat de levenspunten van de vijand 0 bereiken. Het M.A.D. 
doelwit zal vervolgens een hoge pieptoon produceren.
De schade die wordt veroorzaakt is afhankelijk van de combinatie van je Blaster. Het 
M.A.D. doelwit reageert eenmaal het wordt geraakt en toont je resterende levenspunten. 
Val aan en elimineer alle teamleden van je vijand om het gevecht te winnen.
G. Training Ops (Enkele of meerdere spelers)  (Zie afbeelding G) 
In dit spel strijden alle spelers samen tegen de M.A.D. doelwitten. Na het voorbereiden 
van het gevecht, breng alle resterende M.A.D. doelwitten aan op muren of tafels. Deze 
zullen je vijand zijn. Schuif de teamkeuzeschakelaar op je M.A.D. doelwit en Blaster naar 
hetzelfde team en de vijandelijke M.A.D. doelwitten naar het ander team. Alle spelers en 
de vijandelijke doelwitten hebben aan het begin van het spel elk 20 levenspunten. De 
vijandelijke doelwitten zullen tijdens het gevecht willekeurig aanvallen en verdedigen. De 
spelers moeten alle vijandelijke doelwitten elimineren om het spel te winnen.
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NEDERLANDS
A. Contenu  (voir l’image A) 
     Pistolet Basique X 2        Module Booster  15m X 1        Module Booster  20m X 1
   Poignée X 1  Crosse X 1         X-clip  X 2          Cible M.A.D. X 2 
     Mode d'emploi X 1
B. Installation des piles 
Arme et Cible.  
- Ouvrez le logement des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens 
antihoraire avec un tournevis cruciforme. (voir l’image B) 
- Insérez 3 piles AAA dans le logement des piles en respectant la polarité. 
- Refermez le logement des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens horaire 
avec un tournevis cruciforme. 
C. Préparation de votre arme (voir l’image C)
La gamme Lazer M.A.D. comprend de nombreux accessoires de tir permettant aux 
joueurs de personnaliser leurs armes selon différentes stratégies tactiques de 
combat. 
- Activer le tir continu : Assemblez le Booster 15M sur l’arme de base.
- Accroître la portée de tir : Clipsez le Booster 15M pour accroître la portée de tir 
de 15 m. Clipsez le Booster 20M pour accroître la portée de tir de 20 m.
- Ajouter des accessoires pour déverrouillez de nouveaux effets sonores et 
augmenter les dommages causés.
- Combinaisons de tir simple (voir l’image C1)
  • Appuyez et relâchez la gâchette pour tirer une fois.
  • Maintenez la gâchette appuyée plus de 3 s, puis relâchez-la pour produire plus de 
dommages par tir.
- Combinaisons de tirs continus (voir l’image C2)
  • Maintenez la gâchette appuyée pour tirer en continu. 
- Comment recharger :  Tirez la recharge en arrière pour recharger.  
Nombre maximal de tirs après chaque recharge :
 • 10 Tirs (sans Booster 15M)      • 25 Tirs (avec Booster 15M)
D. Éléments d'identification (voir l’image D)  
1.   Blaster personnalisable : ajouter différents accessoires pour augmenter la 

portée de tir, débloquer de nouveaux effets sonores, et pour activer/désactiver 
le tir continu.

2.  Gâchette
3.  Blaster personnalisable : ajouter différents accessoires pour augmenter la 

portée de tir, débloquer de nouveaux effets sonores, et pour activer/désactiver 
le tir continu.

4.   Effet lumineux ou Indication d’usure des piles (changez les piles quand les LED 
se mettent à clignoter.) 

5.  Haut-parleur
6.  Sélection d'équipe
7.  Compartiment des piles
8.  Recharge : tirez en arrière pour recharger le Blaster
9.  Émetteur Ir
10. Haut-parleur
11. Bouton marche-arrêt / Sélecteur d’équipe (2 boutons différents)
12. Indication des points de vie ou Indication d’usure des piles (changez les piles 

quand les LED se mettent à clignoter.) 
13. Récepteur 
E. Se préparer au combat (voir l’image E) 
Portez votre X-Strap et clipsez votre cible M.A.D. La cible M.A.D. indique votre 
niveau de vie et sert de cible pour votre ennemi.
F. Bataille tactique (Multijoueur)(voir l’image F) 
Les joueurs se répartissent en deux équipes de combat. Sélectionnez votre équipe 
en faisant coulisser le sélecteur d’équipe sur Team A ou Team B sur l’arme et la 
cible M.A.D. La cible M.A.D. indique votre niveau de vie pendant le jeu avec 20 
points de vie par défaut. Pour gagner la bataille multijoueur, vous devez tirer vers la 
cible M.A.D. de vos ennemis jusqu’à ce que leurs points de vie atteignent « 0 », leur 
cible M.A.D. produit alors un son aigu. 
Les dommages provoqués varient selon les fonctions de tir de votre arme. La cible 
M.A.D. réagit quand elle est touchée par un tir et affiche le nombre de points de vie 
restants. Attaquez et éliminez tous les membres de l’équipe ennemie pour gagner la bataille.
G. Entraînement tactique (Joueur simple / Multijoueur)  (voir l’image G) 
Dans ce jeu, les joueurs forment une équipe contre les cibles M.A.D. Après avoir 
effectué les préparatifs de combat, placez toutes les cibles M.A.D. restantes sur un 
mur ou une table pour qu’elles jouent le rôle des ennemis.  Réglez le sélecteur 
d’équipe de votre cible M.A.D. et de votre arme sur la même équipe, et réglez celui 
des cibles M.A.D. ennemies sur l’équipe adverse. Chaque joueur et chaque cible 
ennemie commencent le jeu avec 20 points de vie. Les cibles ennemies attaqueront 
et se défendront de manière aléatoire pendant le combat, les joueurs doivent 
détruire toutes les cibles pour gagner. 
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FRANCAIS

A. Lieferumfang (siehe Abbildung A) 
     Basis-blaster X 2        15m Booster-modul X 1        20m Booster-modul X 1       
   Griff X 1              Schulterstütze X 1         X-halterungen X 2          
    M.A.D. Zielscheiben X 2  Bedienungsanleitung X 1 
B. Beschreibung der Bestandteile 
Blaster und M.A.D. Zielscheiben
- Öffnen des Batteriefachs: Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese mithilfe eines 
Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn drehen.(siehe Abbildung B) 
-  Legen Sie 3 AAA-Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten 
Polarität ein.
- Schließen des Batteriefachs: Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie diese mithilfe 
eines Kreuzschlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn drehen.
C. Bereite deinen Blaster vor  (siehe Abbildung C) 
Die Lazer M.A.D Serie umfasst eine Auswahl von Blaster-Zubehör für Spieler, um 
ihre eigenen Blaster-Kombinationen an die verschiedenen taktischen 
Kampfsituationen anzupassen. 
- Kontinuierliche Schusssfolge aktivieren: Befestige den 15M Booster am Basic Blaster 
- Schussreichweite vergrößern: Befestige den Booster, um die Schussreichweite 
um 15 Meter zu vergrößern. Befestige den 20M Booster, um die Schussreichweite 
um 20 Meter zu vergrößern.
- Löse die verschiedenen Geräuscheffekte durch das Befestigen der verschiedenen 
Zubehörteile aus.
- Einzelschuss-Kombinationen (siehe Abbildung C1)
 • Drücke und lasse den Abzug los, um einen einzelnen Schuss abzufeuern. 
 • Halte den Abzug über 3 Sekunden lang gedrückt und lasse ihn los, um pro Schuss   
 größeren Schaden anzurichten.
- Schusssalven-Kombinationen(siehe Abbildung C2)
  • Halte den Abzug für eine kontinuierliche Schusssfolge gedrückt.
- Nachladen: 
Schieber zum Nachladen ziehen. Maximale Anzahl von Schüssen nach dem 
Nachladen: 
 • 10 Schüsse (ohne den 15M Booster)       •  25 Schüsse (mit dem 15M Booster)
D. Gerätebeschreibung (siehe Abbildung D) 

1.   Zubehör-Verbindungsstück (Befestige verschiedene Zubehörteile für 
unterschiedliche Schussreichweiten und Geräuscheffekte und zur 
Aktivierung/Deaktivierung der Schusssfolge.) 

2.  Auslöser
3.  Zubehör-verbindungsstück (Befestige verschiedene Zubehörteile für 

unterschiedliche Schussreichweiten und Geräuscheffekte und zur 
Aktivierung/Deaktivierung der Schusssfolge.)

4.  Lichteffekt oder Ladestandanzeige (Wenn LED blinkt, neue Batterien einsetzen)
5.  Lautsprecher
6.  Team Wähler 
7.  Batteriefach
8.  Schieber (Schieber zum Nachladen ziehen)
9.  Ir-sender
10. Lautsprecher
11. Ein-/Ausschalter/Teamwähler  (2 unterschiedliche Schalter)
12. Lebenspunkte- oder Ladestandanzeige (Wenn LED blinkt, neue Batterien einsetzen)
13. Empfänger
E. Vorbereitung auf den Kampf (siehe Abbildung E) 
Lege deinen X-Strap an und klemme dein M.A.D. Ziel fest. Das M.A.D. Ziel ist deine 
Lebensanzeige und die Zielscheibe für deine Feinde.
F. Kampf-Action (Multiplayer) (siehe Abbildung F) 
Die Spieler teilen sich in zwei Teams für den Kampf auf. Wähle dein Team, indem du den 
Teamwähler auf Team A oder Team B am Blaster und M.A.D. Target schiebst. Das M.A.D. 
Ziel fungiert als deine Lebensanzeige während des Spiels mit voreingestellten 20 
Lebenspunkten. Um den Kampf zu gewinnen, musst du mit dem Blaster auf die M.A.D. Ziel 
deiner Feinde schießen, bis die Lebenspunkte deiner Feinde auf 0 gesunken sind und du 
einen hohen Ton von dem M.A.D. Ziel hörst. 
Die verursachten Schäden variieren je nach der Kombination deines Blasters. Das M.A.D. 
Ziel reagiert, sobald es getroffen wird und zeigt deine restlichen Lebenspunkte an. Greife 
alle Mitglieder des gegnerischen Teams an und lösche sie aus, um den Kampf zu gewinnen.
G. Training-Action (Single Player/Multiplayer)  (siehe Abbildung G) 
In diesem Spielmodus bilden die Spieler ein Team gegen die M.A.D. Ziel. Stelle nach der 
Kampfvorbereitung alle restlichen M.A.D. Targets als Feinde an der Wand oder einem Tisch 
auf. Schiebe den Teamwähler an deinem M.A.D. Ziel und Blaster auf das gleiche Team und 
den der M.A.D. Ziels der Feinde auf das gegnerische Team. Jeder Spieler und jedes 
feindliche Ziel haben 20 Lebenspunkte zu Beginn des Spiels. Die feindlichen Ziele werden 
willkürlich im Kampf angreifen und sich verteidigen. Um zu gewinnen, müssen die Spieler 
alle Ziele vernichten.
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DEUTSCH

EI-8311

15M 15M

A. Tartozékok („A” kép) 
     Sugárvető X x 2       Multi-Sugárvető kiegésztő x 1      Sorozatlövő kiegésztő x 1 
     M.A.D. Célpont  x 2      Célpont csiptető x 2        Válltámasz x 2        Használati 
utasítás x 1 
B. Az elemek behelyezése
Sugárvető X és M.A.D. Célpont
- Egy Phillips fejű csavarhúzó segítségével lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelét 
tartó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva azt. („B” kép)
- Helyezzen be 3 db „AAA” elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe a 
jelzésnek megfelelően, ügyelve a helyes polaritásra.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt: húzza meg a csavart az óramutató járásával 
megegyező irányba. 
C. Állítson össze egyedi Sugárvetőt („C” kép) 
A Lazer M.A.D. sorozatban különféle kiegészítők segítségével a játékosoknak 
lehetőségük nyílik a különféle taktikai csatákra saját kialakítású sugárvetőt 
összeszerelni.  
- Unlock Extra Damage Point by attaching Multi-Blaster Module. („C1” kép)
- A különböző hanghatások és sérülési pontok feloldása a sorozat lövő modul 
csatlakoztatásával.  („C2” kép)
Hogyan töltse újra (Sorozatlövő kiegésztő)
Húzza hátra a szánt az újratöltéshez.
Minden egyes újratöltés után 1x lehet robbantani, ha félrehúzza a félrehúzót, akkor 
maximum 6 töltényt tud eltárolni a játékosok maximum 6x tudnak lőni anélkül, hogy 
újra kéne tölteni.
D. Alkatrészek azonosítása („D” kép)  
1. Multi-Sugárvető modul (5 sugárvető 1 menetben) 
2. Újratöltő csúszka 
3. Ravasz/indító 
4. Tartozék csatlakozó (Különböző tartozékokat csatlakoztasson a különböző 

robbanási tartományhoz és hanghatáshoz, és engedélyezze / tiltsa le a 
folyamatos robbanást) 

5. Fényhatás 
6. Sorozatlövő kiegésztő

7. Újratöltő pumpa
8. Akkumulátor rekesz
9. Pisztoly tartó
10. Csapatválasztó 
11. Hangszóró 
12. IR jeladó 
13. Hangszóró 
14. Életpontjelző vagy alacsony akkumulátorjelző (Ha a LED-ek villogni kezdnek, 

cserélje ki az új elemeket) 
15. Vevő
16. Hálózati kapcsoló / Csapatválasztó (2 különböző kapcsolók)
17. Csapatválasztó
E. Készüljön fel a csatára („E” kép) 
Csatolja fel a M.A.D. célpont jelzőt. A cél az élet jelzője és az ellenség célpontja. 
F. Battle OPS (Multiplayer = többjátékosfunkció) („F” kép) 
A játékosok két csapatot alakítanak ki a harchoz. A csapatválasztáshoz csúsztassuk 
a kapcsolót a Team A vagy a Team B állásba a Sugárvetőn és a M.A.D. Célponton. 
A M.A.D. Célpont jelzi az életei számát a csata folyamán, alapértelmezéséként 20 
életpont van beállítva. A csata megnyeréséhez addig lövöldözzön ellenfelei M.A.D. 
Célpontjára a sugárvetőjével, amíg az ellenfelei életeinek száma 0 nem lesz, ekkor 
magas sípolás hallható a M.A.D. Célpontból. Az okozott sérülés függ 
sugárvetőjének összeállításától. A M.A.D. Célpont jelzi, ha találatot kap és mutatja a 
maradék életeinek számát. Támadja meg és semmisítse meg az ellenséges csapat 
valamennyi tagját, hogy megnyerje a csatát.
G. Gyakorló Hadműveletek (Egy Játékos / Több játékos)  („G” kép) 
Ebben a játékmódban a játékosok egy csapatot alkotnak a M.A.D. Célpontokkal 
szemben. Miután felkészült a csatára, állítsa az összes meglévő M.A.D. Célpontot a 
falra, vagy asztalra, ezek jelképezik most az ellenfeleket. Csúsztassa M.A.D. 
Célpontját és a sugárvetőt ugyanabba a csapatválasztó állásba, és az ellenfelek 
csapatválasztó gombját az ellentétes csapatéra. Minden játékos és ellenséges 
célpont 20 életponttal indul. Az ellenséges célpontok véletlenszerűen fognak 
támadni és védekezni a csata folyamán, a játékosoknak le kell nullázniuk az összes 
célpont életpontjait a győzelemhez.
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MAGYAR

A M.A.D. célpont elemigénye:
Tápegység :  
Feszültség :  DC 4.5 V / 0.9W
Típus :  3 x 1.5 V “AAA”/LR03/AM4 
  (a csomag nem tartalmazza)

A sugárvető elemigénye (Blaster X):
Tápegység :  
Feszültség :  DC 4.5 V / 1.125W
Típus :  3 x 1.5 V “AAA”/LR03/AM4 
  (a csomag nem tartalmazza)

Biztonsági Óvintézkedések: 
Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket. Figyelem: Minden olyan 
módosítás a terméken, amely a termék biztonsági megfelelőségéért felelős fél tudta és engedélye nélkül történik, a 
garancia elvesztéséhez vezethet.

A termék karbantartása: 
- Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket. 
- Tiszta kendővel törölje át a terméket.
- A játékot közvetlen napsütéstől és/vagy közvetlen hőforrástól tartsa távol.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert az károsítja az elektromos alkatrészeket

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések: 
- A nem újratölthető elemeket ne töltse újra.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból. 
- Az újratölthető elemek töltését felnőtt végezze.
- Ne keverje a különböző típusú, használt és új elemeket. 
- Csak az ajánlott vagy az azzal egyenértékű elemeket használja.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. 
- Ne zárja rövidre az elemek kivezetéseit.
- Ne keverje a régi és új elemeket. 
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
Megjegyzés: 
- Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felnőtt felügyelete ajánlott.
- Amennyiben a játék működésében zavart tapasztal, az elemek cseréje javasolt.
- Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozás végett.
- A játék működtetése folyamán szigorúan kövesse a használati útmutató előírásait.
- Elektrosztatikus kisülés környezetében a termék hibásan működhet, a termék újraindítása szükséges lehet.

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális 
eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet 
nyújtanak a káros interferenciával szemben.  A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, 
használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, 
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, 
hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros 
interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék 
ki-és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése 
érdekében a következő lépéseket hajtsa végre: Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. 
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.  Csatlakoztassa a készüléket a 
vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz. Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő 
segítségét.

FCC nyilatkozatFIGYELEM!
FULLADÁSVESZÉLY! 3 év alatti 
gyermekek számára nem ajánlott.

8 éves kortól ajánlott!

Az elemeket kézzel 
távolítsuk el a 
rekeszből az egyik 
pozitív végüket 
felfelé húzva. 

NE távolítsa el, 
vagy helyezze 
be az elemeket 
hegyes 
fémtárgy 
segítségével. 

FIGYELEM!

MAGYAR

Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékként 
történő kezelése (WEEE)
Amennyiben a játékot már nem használja, távolítsa el az összes 
elemet és elkülönítve dobja ki.  Vigye az elektromos 
berendezéseket a helyileg illetékes gyűjtőpontokra. A termék többi 
alkatrésze háztartási hulladékként kidobható.
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*X-Vision *Mesterlövész
kiegészítő

Sugárvető

Sugárvető
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Sorozatlövő kiegésztő 

Multi-Sugárvető kiegészítő
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