
 

 

QuizXpress Standalone buzzers 

 

Hoe kun u een quiz spelen met de standalone buzzers ? 
1) Zet de buzzers aan door op de grote knop te drukken. De buzzers lichten op. 

2) Druk op de groene Start knop. De knoppen van de buzzers lichten groen op. Stel de vraag. 

3) Er wordt gedrukt door de deelnemers. De buzzer van de snelst drukkende deelnemer licht helder wit op en 

maakt een geluid. Het nummer van de buzzer welke gedrukt heeft verschijnt in het display van de 

afstandsbediening (in het vak ‘Answer’). De knoppen van de andere buzzers lichten rood op. 

4) Beoordeel het gegeven antwoord: 

a. Incorrect ? Druk op het rode kruis. De buzzerknop wordt rood. Druk nu op ‘Continue’. De vraag gaat 

verder, de deelnemer met de rode buzzerknop is uitgeschakeld. We gaan verder bij stap 3). 

b. Correct ? Druk op het groene vinkje. De buzzerknop wordt groen (de onderkant van de buzzer 

knippert nog steeds helder wit).  We gaan verder bij stap 2) 

De ‘Stop’ knop stopt de huidige vraag maar hoeft in principe niet te worden gebruikt. Druk op ‘Power’ button om de 

buzzers uit te zetten. 

Zorg ervoor dat het stipje in de display op ‘Normal’ staat. Is dit niet het geval druk op ‘Mode’ tot het stipje op 

‘Normal’ staat. De andere twee modes zijn voor het programmeren van de buzzers. 

Multiple choice buttons op de buzzers gebruiken ? Nadat de buzzer van de snelste drukker oplicht, druk op ‘?’ Hierna 

kan de deelnemer zijn keuze maken op de buzzer. Alleen de presentator ziet het gegeven antwoord op de 

afstandsbediening.  

Het geluid van de buzzers is uit te zetten door op de ‘Mute’ knop te drukken 



Hoe kunt u de buzzers koppelen aan de afstandsbediening ? 
 

Modusknop 

Het buzzersysteem heeft drie modi. Door op de knop Mode te drukken, kunt u schakelen tussen deze modi. De 

momenteel geselecteerde modus wordt op de afstandsbediening aangegeven door een kleine punt aan de 

rechterkant van het presentatiescherm van de afstandsbediening. De modi zijn: 

1) De normale modus - dit is de modus die hierboven in de handleiding wordt beschreven 

2) Stel maximum-ID in - Gebruik dit om de ID van de hoogste buzzer in te stellen die wordt gebruikt. Gebruik 

hiervoor het groene vinkje en het rode vinkje om resp. de ID te verhogen of te verlagen. Wanneer de juiste ID is 

geselecteerd, drukt u op de Start-knop. 

3) Buzz-ID instellen - een ID toewijzen aan een buzzer en de buzzer koppelen aan de afstandsbediening. Selecteer de 

ID die u wilt toewijzen door op het groene vinkje te drukken en het rode vinkje op resp. verhoog de ID. Wanneer de 

gewenste ID geselecteerd is, druk op de Start-knop. Het display toont nu ">>>". Druk nu op de buzzer waaraan u de 

ID wilt toewijzen op de B-knop + de grote knop van de zoemer. De buzzer gaat nu groen knipperen en op de 

afstandsbediening verschijnt 'OK' om aan te geven dat de buzzer correct is toegewezen aan de afstandsbediening. 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen ? Laat het ons weten via info@gameshowcrew.com ! 
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