
 

 

 

 

 



 

 

 

Item  Hoeveelheid   

LED Buzzer  8  

Afstandsbediening incl. 2xAAA batterij 1 

USB-oplaadkabel 2 

Handleiding 1  

 

De QuizXpress draadloze Octobuzzy is een stand-alone quiz buzzer systeem inclusief 8 LED buzzers. Met 

behulp van de afstandsbediening kunnen de buzzers worden bediend tot op 10 meter afstand. Iedere buzzers 

heeft een oplaadbare Lithium batterij welke kan worden opgeladen door gebruik te maken van de 

bijgeleverde USB-kabels. 

1) Activeer de afstandsbediening door te drukken op de “power” button. Druk nu op de knop van iedere 

buzzer om de buzzers te activeren. Iedere buzzer toont eerst het batterijniveau van de buzzer (zie de 

sectie ‘Opladen buzzers’ verderop in dit document) en zal hierna rood oplichten. 

2) Druk op de Start button op de afstandsbediening om de buzzers te activeren zodat een vraag gesteld kan 

gaan worden. De buzzers zullen groen oplichten en het groene lampje op de afstandsbediening zal gaan 

knipperen. De buzzer van de speler die als eerste op de buzzer drukt zal blauw gaan knipperen en een 

geluid afspelen. Op hetzelfde moment zullen de andere buzzers rood kleuren en is het voor de andere 

spelers niet langer mogelijk om te drukken. Op de afstandsbediening verschijnt in het scherm ook het 

nummer van de buzzer welke als eerste ingedrukt is. 

3) Druk op Continue wanneer het gegeven antwoord niet correct is. De buzzer van de speler die zojuist als 

eerste drukte zal nu rood worden en uitgesloten worden voor de rest van de vraag. De andere spelers 

krijgen nu de kans om te drukken. 

4) Druk op Stop om alle buzzers uit te schakelen. De buzzers worden rood. Ga terug naar stap 2) om de 

volgende vraag te stellen.  

5) Houd de Power button ingedrukt om de afstandsbediening en de buzzer uit te schakelen. 

 

 

 

 



 

De buzzers kunnen worden opgeladen door middel van de twee bijgeleverde USB-kabels. Ieder kabel kan 

worden gebruikt voor het opladen van 4 buzzers. De buzzer zal tijdens het opladen rood kleuren. Een buzzer 

zal groen kleuren als teken dat hij volledig is opgeladen. 

Wanneer op de Battery knop op de afstandsbediening wordt gedrukt, zullen ieder buzzer door middel van een 

kleur aangeven hoe ver de buzzer is opgeladen: 

Groen 100% 

Blauw 75% 

Geel  50% 

Paars/Rood 25% 

 

Afmetingen  Buzzer: diameter 5CM, hoogte 3CM;   

Voeding buzzers Oplaadbare lithium batterij 

Voeding afstandsbediening 2 x AAA-batterij 

Bereik Maximaal 10 meter 

  

- Voeg batterij op de juiste wijze in in het basisstation, let op de (+/-) aanduiding. 

- Verwijder de batterijen wanneer het system voor langere tijd niet gebruikt wordt.  

Druk op de Mute button op de afstandsbediening om het geluid van de buzzers uit te zetten.  

 

Wanneer een buzzer rood van kleur is en af en toe knippert, betekent dat de buzzer contact zoekt met de 

afstandsbediening. Controleer of de afstandsbediening is ingeschakeld. Wanneer dit het geval is zorg dan de 

buzzer zich niet te ver van de afstandsbediening bevindt (minder dan 10 meter). 

De buzzers zijn gekoppeld aan de afstandsbediening en hebben allemaal een nummer. Dit hoeft in principe 

niet te worden veranderd.  

Mocht het toch nodig zijn om het nummer van een buzzer te vervangen, ga als volgt te werk: 

• Druk op de Mode button op de afstandsbediening 

• In get scherm zal een nummer verschijnen 

• Selecteer het nummer dat de buzzer moet krijgen door te drukken op de Continue button (nummer 

omhoog) of de Mute button (nummer omlaag).  

• Wanneer het juiste nummer is geselecteerd, druk op de Start button op de afstandsbediening. 

• Druk nu 3 keer snel achter elkaar op de knop van de buzzer die het nieuwe nummer moet krijgen 

• Wanneer de buzzer groen gaat knipperen en de afstandsbediening OK weergeeft in het display is de 

buzzer gekoppeld met het nieuwe nummer 

• Druk na het programmeren opnieuw op de Mode button om de afstandsbediening terug te zetten in 

de normale modus. 

•  

 



Voor verdere vragen neem gerust contact met ons op via ino@gameshowcrew.com of bezoek onze website 

www.quizxpress.nl. 
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