
INNIHALD: 
Spilatafla 
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GEISLABEYGJANDI 

ÞRAUTALEIKUR 

 
LEIÐBEININGAR 

 

ALDUR: 

8 + 
 einn spilari 

GEISLABEYGJANDI ÞRAUTALEIKUR 

60 þrautaspil með lausnum og 
yfirlitsspil tákna. 

Svæðalokari – 1 

Tvöfaldur 
spegill - 1 

Spilapeð – samtals 11 

Eftirlitsstöð - 1 

Leysir - 1 

Skotmark/ 
Spegill - 5 

Geislakljúfur - 2 



SKOTMARK/SPEGILL: Hægt að 
nota sem skotmark, spegill 
eða bæði. Einvörðu gegnsæja 
rauða hliðin á peðinu gildir 
sem skotmark.  

 SKOTMARK 

 SPEGILL 

MARKMIÐ: 
Fyrir hverja þraut skaltu koma geislanum og tilgreindum 
spilapeðum fyrir á töflunni til að virkja (lýsa upp) vissan 
fjölda skotmarka. 

3 

Ljósið og speglarnir eru töfrum líkast en í raun eru það 
vísindi og góður skammtur af virkri hugsun sem þarf til að 
beina geislanum gegnum þessi krefjandi völundarhús. 
Undirbúðu þig fyrir ánægjulega heilaleikfimi sem beygir og 
teygir á hugsanavöðvunum og heilavirkninni! 
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YFIRLIT YFIR SPILAPEÐ: 

LEYSIR: Gefur frá sér 
ljósgeislann. Ýttu á takkann efst 
á peðinu til að kveikja á 
geislanum. 

GEISLAKLJÚFUR: Klýfur 
geislann í tvennt. Annar anginn 
beygist 90 gráður og hinn 
heldur beint áfram gegnum 
peðið. 

TVÖFALDUR SPEGILL:  
Báðar hliðar peðsins beina 
geislanum í 90 gráðu beygju. 

EFTIRLITSSTÖÐ:  
Geislinn verður að fara í 
gegnum þetta peð. 

SVÆÐALOKARI: Lokar á það að 
önnur peð séu sett í reitinn þar 
sem þetta peð er. Peðið lokar 
ekki á leið geislans. 

UPPSETNING: 

1. Veldu þrautaspil og settu það í spilaraufina efst á 
töflunni, til að geta farið eftir því auðveldlega. 
  

2. Settu spilapeðin á töfluna í samræmi við táknin sem eru 
teiknuð á þrautaspilið.  

ATHUGAÐU! Í fyrsta sinn sem þú spilar skaltu draga út 
flipann á botni leysisins til að virkja rafhlöðuna.  

ATHUGAÐU: Stundum er gefin 
upp nákvæm staðsetning og 
afstaða spilapeðanna. Ef það er 
spurningarmerki á tákninu 
er það undir þér komið að 
finna út hvernig peðið á  
að snúa. 
 

(Sjá Yfirlitsspil tákna á bls. 4). 

 
 
 



LEIKAÐFERÐIN: 
1. Hvert spilapeð er hannað með sérstakri virkni í huga. 
Áður en þú spilar í fyrsta sinn skaltu leika aðeins með 
spilapeðin á töflunni og fá skilning á því hvernig þau virka. 
Á bls. 2 er yfirlit yfir spilapeðin. Þar að auki kemur „Symbols 
Key“ spilið sér vel til að þekkja einstök spilapeð.  
  

2. Settu tiltekin peð á töfluna. Þegar þú leggur niður 
spilapeð, hugsaðu vandlega hvernig hægt er að nota 
staðsetningu og virkni þess til að beina geislanum 
(geislunum). Taktu þinn tíma og fylgdu þessu einföldu 
reglum: 
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3. Veldu spilapeð staðsett undir orðunum 
„ADD TO GRID“ (bæta við töfluna) til að nota 
í þrautinni. Öll peð sem eftir standa eru ekki 
notuð.. 
  

Þessi tvö tákn þýða að það verður að 
nota spilapeðið sem skotmark. (En má 
einnig notast sem spegill.) 

4. Taktu eftir „# OF TARGETS“ (fjölda skot-
marka) sem skráð er á spilið.  
 
  

YFIRLITSSPIL TÁKNA: 
Yfirlitsspil tákna (Symbols key) gefur skjóta yfirsýn yfir 
táknin sem eru á þrauta spilunum. 

Ef tákn er með útlínum skal setja spilapeðið í þá 
tilgreindu afstöðu sem teiknuð er á þrautaspilið. 

Ef tákn er með spurningarmerki verður þú að 
finna út réttu afstöðuna. 

ATHUGAÐU: Skotmark/spegill peðin er hægt að nota á tvenna 
máta og hægt að sýna með fjórum mismunandi táknum: 

Þessi tvö tákn þýða að þú þarft að 
ákveða hvort nota skal peðið sem skot-
mark, spegill eða bæði.  

a. Spilapeð sem eru teiknuð á þrautaspili verða að vera 
staðsett á töflunni þar sem táknmynd þess er. Ef það er 
spurningarmerki á tákninu má snúa spila-peðinu en 
ekki færa það á annan stað. 
 

b. Það verður að nota öll spilapeðin nefnd undir 
 „ADD TO GRID“.  

Rangt: Aðeins 1 af 3 
„ADD TO GRID“ peðum 

er notað 



3. Þegar þú telur þig hafa raðað peðunum rétt niður á töfluna, 
ýtta á takkann efst á leysinum til að kveikja á geislanum.  
 
4. Ef þú hittir réttan fjölda skotmarka og leysigeislinn snertir öll 
peðin á töflunni (fyrir utan svæðalokarann) – VINNUR ÞÚ!  
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c. Það verður að hitta nákvæmlega eins mörk skotmörk og 
skrifað er á þrautaspilið. 

Rangt:  
Aðeins er náð 2 af 3 

skotmörkum 

d. Leysigeislinn verður að snerta öll peðin sem sýnd eru á 
þrautaspili minnst einu sinni (fyrir utan svæðalokarann). 

Rangt:  
2 leikpeð eru ekki notuð 

Rétt: 
Öll leikpeðin eru notuð 

ATHUGA LAUSNINA ÞÍNA: 
Mundu að það er aðeins ein rétt lausn á hverri þraut. Þegar þú 
hefur leyst þraut, snúðu spilinu við til að kíkja hvort lausnin 
stemmir! 
  

UM SPILAHÖNNUÐINN: 
Laser Maze™ er hannað af Luke Hooper, yfirhönnuð Tekspire 
Design. Lyfjaverkfræðingurinn Luke byrjaði að hanna 
hugsunarleiki með uppfinningunni The Laser Game: Khet®. Í 
gegnum vinnuna sína heldur Luke áfram að búa til vörur sem 
nota nýjustu tækni. Hann vonar að Laser Maze hjálpi honum að 
ná því markmiði að breyta því hvernig fólk sér heiminn í gegnum 
nýstárlega leiki.  
  

HÖNNUN ÞRAUTA: Wei-Hwa Huang, Tyler Somer, Luke 
Hooper og Tanya Thompson 
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