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1.5V AAA “LR03”

1.5V AAA “LR03” Klantenservice 
Ga voor meer informatie naar:  https://support.wowwee.com

BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE:
• Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en aanbevolen soort.
• Combineer geen oude en nieuwe batterijen, verschillende batterijsoorten [standaard (koolzink), alkaline of 

oplaadbaar] of oplaadbare batterijen van verschillende capaciteiten.
• Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voor het opladen.
• Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Let goed op de juiste positie van + en -.
• Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
• Gooi geen batterijen in vuur.
• Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk op hetzelfde moment.
• De stroomvoorziening mag niet worden kortgesloten.
• Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
• Batterijen moeten door volwassenen worden vervangen.
• Batterijen dienen te worden gerecycled of verwijderd op basis van landelijke en lokale voorschriften.
• Bescherm het milieu door dit product of de batterijen ervan niet bij het huishoudelijk afval te doen. Raadpleeg je 

gemeente voor advies over recycling en voorzieningen.

Invoering

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD

VERVANGEN VAN BATTERIJEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bedankt voor je aankoop van Robosapien™ Remix van WowWee®!

Hij is 4 robots in 1 en gooit ze door elkaar voor nog meer plezier… dus je weet nooit wie je te zien krijgt! Robosapien™ Remix 
vindt het leuk om, heel vaak, van gedachten te veranderen! Of hij nu een blije robot is, een gekke, serieuze of eentje die in de 
war is, Robosapien™ Remix houdt je bezig met meer dan 50 geluiden en reacties. Tik, schud en druk op zijn knoppen en kijk 
wat er gebeurt! En hij heeft ook nog wat trucjes, waaronder 4 armwerpers, stemvervorming die je kunt herhalen en hij gooit 
dansjes door elkaar!

Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding door te nemen voordat je gaat spelen.

LET OP HET VOLGENDE BIJ HET SPELEN MET Robosapien™ REMIX
• Richt de armwerpers van Robosapien™ Remix niet op het gezicht of de ogen van iemand.
• Om ongemak of letsel te voorkomen, moet je Robosapien™ Remix niet op of vlak bij het gezicht van iemand houden.
• Als beste werkwijze is het raadzaam los haar in een staart te binden als je met Robosapien™ Remix speelt.
• Dompel Robosapien™ Remix of zijn onderdelen niet onder in water of een andere vloeistof.
• Als Robosapien™ Remix vuil wordt, kun je de vuile plek schoonmaken met een schone doek; niet onderdompelen.
• Laat Robosapien™ Remix niet vallen, gooi er niet mee en schop er niet tegenaan, want dit kan de mechanische functies beschadigen.
• Laat Robosapien™ Remix niet onbeheerd achter bij randen waar het van af kan vallen als de dansjes worden geactiveerd.

1. Leg Robosapien™ Remix neer met het batterijencompartiment 
naar boven. Robosapien™ Remix vereist 4 x “AAA” alkaline 
batterijen (niet meegeleverd).

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) om 
de schroeven van het klepje van het batterijencompartiment los 
te draaien.

3. Verwijder de batterijen en plaats nieuwe batterijen volgens het 
diagram. Zorg dat de positieve en negatieve polen 
overeenkomsten met de illustraties in het batterijencompartiment.

4. Plaats het klepje van het batterijencompartiment terug en draai 
de schroeven aan met de schroevendraaier. Niet te vast 
draaien.

MEGAVUIST BOKSHANDSCHOEN  ONTSTOPPER
Bevat:
1x Robosapien™ Remix
4x armwerpers
1x instructiehandleiding
Vereist 4 x AAA “LR03/R03” 1,5V
-batterijen (niet meegeleverd)
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Robosapien™ Remix batterijdiagram/installatie

LET OP: controleer of de aan-/uitknop op OFF (uit) staat voordat 
je de batterijen vervangt. Vraag een volwassene om te helpen. 
Volg deze stappen om de batterijen van de Robosapien™ Remix 
te plaatsen of te vervangen:

4 x AAA “LR03/R03”1,5V
-batterijen 
(niet meegeleverd)

BELANGRIJKE INFORMATIE

AAN-/UITKNOP

BATTERIJEN COMPARTIMENT

™

Gefabriceerd en gedistribueerd door WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix en alle productnamen-, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken van 
WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Alle rechten voorbehouden. Patent aangevraagd.
Website klantenservice: https://support.wowwee.com
We raden je aan ons adres te bewaren voor toekomstig gebruik.
Producten en kleuren kunnen variëren.
Bewaar instructieblad voor raadpleging in de toekomst. 
Verpakking gedrukt in China.
WAARSCHUWING! Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.
WAARSCHUWING! Richt niet op ogen of gezicht.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
GEMAAKT IN CHINA
Ga voor informatie over de garantie naar http://wowwee.com/information/warranty
OPGELET
Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor de naleving kan het recht van de 
gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.
OPMERKING
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen 
zijn bedoeld om goede beveiliging te waarborgen tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt radiogolven 
en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing in radioverkeer veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat storing veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst, 
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te verhelpen door een of meer van de 
volgende maatregelen:
• Herricht of verplaats de ontvangstantenne
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
• Sluit het apparaat aan op de wandcontactdoos van een andere groep dan die waar de ontvanger op is aangesloten
• Vraag de dealer of een ervaren radio- en/of televisietechnicus om hulp
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 
(2) Dit apparaat moet inkomende storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Geproduceerd en gedistribueerd door
© 2020 WowWee Group Limited. 
Alle rechten voorbehouden. Patent aangevraagd.

WAARSCHUWING! Deze apparatuur kan moeilijkheden ervaren en/of aan geheugenverlies lijden als het wordt 
onderworpen aan elektrostatische ontladingen, radiofrequentie storingen of een plotselinge 
schommeling/onderbreking van de stroom. De gebruiker wordt aangemoedigd de apparatuur te 
resetten mocht dit gebeuren.
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SPELREGELS SPELREGELS: Vervolg

Kies een van de vier armwerpers van Robosapien™ Remix: 
klauw, megavuist, bokshandschoen of ontstopper. Bevestig dit 
aan het uiteinde van zijn rechterarm en klik het vast.

3, 2, 1...Hoppa! Druk op de knop van de armwerper en kijk toe 
hoe Robosapien™ Remix klappen uitdeelt! Zorg ervoor dat je 
voor de veiligheid nooit op ogen of een gezicht richt.

Daar gaan we! Houd Robosapien™ Remix’s gezicht omlaag 
voor het geluid van een vliegende robo-raket. Doe alsof en stel je 
voor dat Robosapien™ Remix door de kamer vliegt!

Druk op de draaiknop op Robosapien™ Remix's linkerarm om 
zijn draaiende klauw te activeren. Draai, draai, draai!

Eigenschappen van aanraaksensor

TIJD OM TE SCHIETEN!

DRAAIEN!

Leg Robosapien™ Remix op zijn rug en hij 
gaat wiegen en wiebelen!

Houd Robosapien™ Remix rechtop 
en schud ermee voor gekke 

Klap twee keer! Robosapien™ Remix zal verrast reageren!

BONUSREACTIES

Druk twee keer voor verschillende Robosapien™ Remix-dansjes. 
Kijk hem dansen, swingen en zwieren!

Druk één keer voor verschillende Robosapien™ Remix-reacties.

Druk op de borstknop en houd vast om je stem op te nemen en 
deze te herhalen met stemvervorming. Praat tot 3 tellen lang in 
de microfoon.

Laat los en Robosapien™ Remix herhaalt wat je hebt gezegd!

Eigenschappen van borstknop

ARMWERPERSINSCHAKELEN & VOLUME VERANDEREN

ONTDEK ELKE ROBOT

MAAK JE KLAAR OM ALLES DOOR ELKAAR TE GOOIEN!

Robosapien™ Remix gooit alle robots elke keer door 
elkaar, dus je weet nooit wie je te zien krijgt.

BLIJ

Witte led Groene led Blauwe led Oranje led

GEK SERIEUS IN DE WAR

Ontdek tijdens het spelen alle reacties van Robosapien™ Remix!

Kies tussen OFF (uit) / VOL HIGH (hoog volume) / VOL LOW 
(laag volume). Wacht even op het geluid dat aangeeft dat de 
robot is ingeschakeld!

Tik één keer voor verschillende Robosapien™ Remix-reacties.

Tik twee keer om Robosapien™ Remix zich te zien uitsloven 
voor meer dansjes op zijn eigen ritmes!

Plaats je handpalm op het hoofd van Robosapien™ Remix en 
houd deze hier, dan geeft hij je een trouw en vriendelijk 
neusje, net als een huisdier. Brave Robot, Remix!

Druk één keer om een van de robots van 
Robosapien™ Remix te kiezen.

Druk twee keer om een andere robot te zien.


