
Ontwerp je eigen Epihunter pet! 
Je eigen pet voorzien van BrainLink Sensor unit 

 
 
Wat heb je nodig? 

- Een pet 
- BrainLink Sensor unit (kan besteld worden op epihunter.com) 
- Velcro (klittenband) tape (+/- 8 cm) 
- Toestel om een (knoop)gat in de pet te maken 
- Lijm om de klittenband aan de pet te bevestigen (indien nodig) 

 
 

Stap voor stap 
 

1) Kies je pet 
2) Bepaald of je hem achterstevoren wil dragen of niet. BELANGRIJK: zorg ervoor dat de EEG 

sensor je voorhoofd raken en de elektronische module zich boven je linkeroor bevindt. 
 
                        De pet gewoon dragen De pet achterstevoren dragen  

 
 
LET OP: de volgende instructies zijn van toepassing bij het achterstevoren dragen van de pet. 

 
 

3) Maak een gaatje aan de linkerkant van de pet (hoogte min. 12 mm). Dit gaatje heeft als doel 
het zwarte deel van de BrainLink Sensor unit door te laten naar de binnenkant van de pet. Ter 
afwerking raden we aan er een knoopsgat van te naaien. 
 
 

4) Maak ongeveer 8cm (of enkele gaatjes) van (het zachte gedeelte van) de velcro klittenband 
vast aan de binnenband van de pet. Zorg ervoor dat het gecentreerd is rond het voorhoofd. 
(Gebruik wat lijm aan de achterkant van de velcro indien nodig om het te kunnen bevestigen).  

 

 

https://www.epihunter.com/nl/brainlink-sensor-unit
https://www.epihunter.com/


 
 

 
5) Neem de Brainlink Sensor Unit, maak deze vast aan de kant van het linker-oor en haal het 

zwarte EEG sensor-gedeelte door het gaatje. Maak de Sensor units vast aan de velcro aan de 
achterkant van de pet. 

 

  
 

6) Verwijder de witte (ovalen) Brainlink System unit van je Brainlink headset en klik hem in de 
Sensor unit die aan de pet is bevestigd. Goed gedaan! Je coole Epihunter pet is klaar! 
 

 
 
Heb je geen System unit?  
Bij je Epihunter abonnement ontvang je een volledige Brainlink Lite v2.0 headset (inclusief 
System unit), of je kan ook een aparte headset met System unit aanschaffen.  
 

Vragen? Contacteer ons op info@epihunter.com 

 

 

https://www.epihunter.com/nl/product
https://epihunter.com/nl/brainlink-headset
mailto:info@epihunter.com
https://www.epihunter.com/

