HANDLEIDING
Artikelnummer: 0370

INLEIDING
Bedankt voor je aankoop van Tipster™ van WowWee™!
Neem even de tijd voor de handleiding om je Tipster™ aan de praat te krijgen.
OPMERKING: Bij het gebruik van Tipster™ is het toezicht van een volwassene vereist, zeker
bij het plaatsen van de batterijen.
De verpakking bevat:

• 1 x Tipster™

• 4 x Ladder
accessoires

• 6 x Minirobot
accessoires

• 1 x Handleiding

• 1 x RoboTon met
afneembare dienbladen

• 1 x Afstandsbediening

Let op het volgende als je met Tipster™ speelt:
• Dompel Tipster™ of geen enkel onderdeel onder in water of in een andere vloeistof.
• Laat Tipster™ niet vallen, gooi er niet mee of trap er niet tegen. Dit kan de mechanische
functies beschadigen.
• Breng Tipster™ niet nabij randen waar hij af kan vallen.
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SPECIFICATIES BATTERIJEN
Specificaties batterijen:
Tipster™ vereist 4 x AA alkaline batterijen (niet
inbegrepen). De afstandsbediening vereist 3 x
AAA alkaline batterijen (niet inbegrepen)
Batterijen in Tipster™ plaatsen of vervangen:
1.5V “AA” LR6 / UM3

1.5V “AA” LR6 / UM3

Om de batterijen te vervangen, leg Tipster™
voorzichtig op zijn rug. Leg de robot niet op een
plaats waar hij makkelijk kan vallen.
1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet
inbegrepen) om het batterijdeksel onderaan
los te schroeven.
2. Plaats de batterijen volgens het schema. Let
er op dat de positieve en negatieve polen
overeenstemmen met het schema op de
binnenkant van het batterijvak.

Tipster™: Batterijvak

3. Schroef het batterijdeksel weer vast. Span niet te hard aan.
OPMERKING: Als de batterijen van Tipster™ bijna leeg zijn, hoor je een geluid.
Batterijen in de Afstandsbediening plaatsen of vervangen:
Batterijen van de Afstandsbediening vervangen
4. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet
inbegrepen) om het batterijdeksel achteraan
los te schroeven.
5. Plaats de batterijen volgens het schema. Let
er op dat de positieve en negatieve polen
overeenstemmen met het schema op de
binnenkant van het batterijvak.
6. Schroef het batterijdeksel weer vast. Span
niet te hard aan.
OPMERKING: Als
de
batterijen
van
de
Afstandsbediening bijna leeg zijn,
reageert Tipster™ niet goed op
de bevelen of verkleint de afstand
waarop
de
Afstandsbediening
werkt.

1.5V “AAA” LR03 / UM4
1.5V “AAA” LR03 / UM4
1.5V “AAA” LR03 / UM4

Afstandsbediening: Batterijvak
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BATTERIJINFORMATIE
BELANGRIJKE BATTERIJINFORMATIE:
• Gebruik enkele nieuwe batterijen van het juiste formaat en van het aanbevolen type.
• Meng geen oude en nieuwe of verschillende types batterijen (alkaline, gewone (koolstofzink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen of herlaadbare batterijen met een andere
capaciteit.
• Verwijder oplaadbare batterijen alvorens ze op te laden.
• Herlaad oplaadbare batterijen enkel onder toezicht van een volwassene.
• Respecteer nauwkeurig de polariteit (+) en (-).
• Probeer wegwerpbatterijen niet op te laden.
• Gooi lege batterijen niet in het vuur.
• Vervang alle batterijen tegelijk door batterijen van hetzelfde type en merk.
• Veroorzaak geen kortsluiting met de stroomklemmen.
• Haal lege batterijen uit het speelgoed.
• Alleen volwassenen mogen de batterijen vervangen.
• Verwijder de batterijen als je lange tijd niet met het speelgoed speelt.
INDICATIE LEGE BATTERIJEN:
Zijn de batterijen bijna leeg, dan reageert de Tipster™ minder goed en beweegt of draait hij
traag. Als dit het geval is, zet hem dan op OFF en vervang alle batterijen.
OPMERKING: Je weet wanneer de batterijen van de Tipster™ bijna leeg zijn, want hij maakt
een geluid.
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KORT OVERZICHT
Tipster™

IR sensor
Keuzeknop
speelwijze (Geel)

Knop om een spel te
activeren (Groen)
LED ogen

Wielen

Handen met gleuf
voor dienblad (om het
dienblad te bevestigen)
Luidspreker

Plooibare armen

Aan/uit knop

Batterijvak
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KORT OVERZICHT
Tipster™ accessoires
RoboTon

Draai om de dienbladen los te maken/ te bevestigen op de uiteinden van de RoboTon.
Met de RoboTon kan Tipster™ balanceren, maar je kan er ook de Tipster™ accessoires in
opbergen.

Ladder accessoires

Minirobot accessoires

Opstapelen, vasthaken en
verbinden zoals je wil!
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STARTEN
Starten
Na het plaatsen van de batterijen in Tipster™
en in de afstandsbediening kan je starten. Voor
je Tipster™ aanzet, plaats hem op een groot,
vlak oppervlak. Zet Tipster™ aan, door de knop
achteraan op ON te zetten. Tipster™ moet even
opwarmen en zichzelf kalibreren. Raak hem niet
aan en wacht met spelen tot zijn ogen knipperen
en hij een opmerking maakt.

OFF

ON

Spelen met Tipster™
Als Tipster™ aan staat, dan maakt hij geluid en
opmerkingen om je aan te sporen om te reageren
en met hem te spelen. Kies om Tipster™ te
besturen of een interactief spel te spelen.

ON/OFF knop

Dienblad bevestigen
Tipster™ kan kleine, lichte dingen dragen, zelfs als hij rijdt.
OPMERKING: Plaats geen open potjes met vloeistof of iets zwaar op het dienblad.
Om een dienblad op de hand van Tipster™ te bevestigen, haal het eerst van de RoboTon.
Het zijn individuele
dienbladen, één voor
elke hand. Klik ze vast
op de hand, zoals
getoond. Bevestig ze
terug op de RoboTon
na het spelen.

Bevestig de dienbladen op de handen van Tipster™
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TIPSTER™ BESTUREN
Tipster™ besturen
Tipster™ heeft een afstandsbediening waarmee
je hem kan besturen en spelletjes activeren.
Besturing
Tipster™ heeft 3 sets wielen en kan ter
plaatse draaien. Om hem te besturen, richt de
afstandsbediening op de IR sensor bovenop zijn
hoofd.
Afstandsbediening
Om Tipster™ voorwaarts te laten bewegen,
druk op de knop “Pijl omhoog” (
afstandsbediening

) van de

Bestuur Tipster™ met de afstandsbediening

Om achterwaarts ter plaatse te draaien, druk op
). Druk op elk moment op de knop “Stop/resetten” (
de knop “Pijl ronddraaien” (
om terug te keren naar de hoofdfunctie of om een spel te stoppen.

)

Met Tipster™ kan je 5 spelletjes spelen. Je kan door de spelletjes scrollen door op de knop
“Volgende” (Geel, Links) te drukken van de afstandsbediening. Tipster™ leest ze voor.
Om een spel te starten, druk op de Knop “Spelen” (Groen, Rechts). Je kan ook dezelfde
knoppen gebruiken op het hoofd van Tipster™, aan beide zijden van de ogen.

Knop Pijl omhoog

Knop Pijl ronddraaien

Knop Volgende
(Geel, Links)

Knop Spelen
(Groen, Rechts)

Knop Stop/Resetten
Afstandsbediening
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SPEELSTANDEN
Manieren van spelen
Tipster™ heeft 5 leuke speelstanden
Om een manier van spelen te kiezen, druk ofwel op de gele knop (Links) op het gezicht van
Tipster™ of op de afstandsbediening. Tipster™ zegt de naam van elk spel wanneer je op de
knop drukt. Om een spel te kiezen en te starten, druk op de groene knop (Rechts) op het gezicht
van Tipster™ of op de afstandsbediening. Tipster™ legt uit hoe je het spel moet spelen en wacht
om te starten.
OPMERKING: Voor je een spel speelt met Tipster™, let er op dat hij op een groot, vlak oppervlak
staat, ver verwijderd van randen waar hij af kan vallen. In sommige spelletjes rijdt
Tipster™ immers rond.
Tippy Tunes
Plaats zoveel mogelijk minirobots of ladders of je eigen
licht speelgoed in evenwicht op Tipster™, voor de muziek
stopt. Van zodra de muziek stopt, begint Tipster™ rond
te draaien en gooit hij de accessoires in het rond! Wil je
spelen met een vriend, kijk dan wie het meest accessoires
op Tipster™ kan stapelen.
Dizzy Builder
Bouw op Tipster™ terwijl hij ronddraait! Bij de start
telt Tipster™ af van 10. Stapel zoveel mogelijk dingen
op, tegen de klok. Als de tijd op is, tel hoeveel dingen
je kon stapelen. Speel opnieuw en Tipster™ zal sneller
ronddraaien.
Tipster™ Take Down
In dit spel stapel je zoveel mogelijk op op de dienbladen. Om de dienbladen te bevestigen,
zoek het hoofdstukje “Dienblad bevestigen” in de handleiding (p. 6). Je stapelt best Tipster™
accessoires op, in plaats van andere dingen. Rij daarna met Tipster™ rond en probeer er alle
dingen af te gooien!
Tipster™ trucjes
Tipster™ geeft dit spel aan met de vraag “Wil je een paar leuke trucjes zien?” Om dit spel te
spelen zet Tipster™ voorzichtig op de RoboTon en druk op de groene knop (Rechts). Laat je los,
dan blijft Tipster™ in evenwicht. Tipster™ vraagt dan om rond te draaien. Rij vooruit of draai rond
met de afstandsbediening en Tipster™ blijft in evenwicht op de RoboTon!
Vrij spel
Bij vrij spel kan je rondrijden zoals je wil. Tipster™ maakt opmerkingen en fluit terwijl hij rijdt.
OPMERKING: Als Tipster™ een voorwerp raakt, kan hij van de RoboTon vallen. Speel dit spel dus
best op een ruim, open en vlak oppervlak.
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STANDBY
Standby
Om batterijen te sparen heeft Tipster™ een standby- en slaapstand.
Speel je ongeveer 20 minuten niet met Tipster™, dan maakt hij een geluid en gaat hij in
stand-by. De LED ogen van de robot gaan uit.
Om Tipster™ te doen ontwaken uit de slaapstand, zet hem uit en dan weer aan met de
ON/OFF knop op de achterkant.
OPMERKING: Ben je klaar met spelen met Tipster™, zet hem dan uit met de knop op de
achterkant.
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FAQ’s
FAQ’s
Vragen & Antwoorden en productondersteuning
Heb je problemen met Tipster™, gebruik dan deze gids om problemen op te lossen of
surf naar www.wowweezone.com voor meer hulp.
V:

Mijn Tipster™ spreekt moeilijk en reageert slecht.

A:

Zet de knop op OFF en dan weer op ON. Blijft het probleem duren, probeer dan de 4
AA alkaline batterijen van je je Tipster™ te vervangen.

V:

Mijn Tipster™ draait moeilijk en beweegt heel langzaam.

A:

Kijk of er geen vuil of haren zitten rond de wielen. Verwijder voorzichtig, onder
toezicht van een volwassene indien nodig. Beweegt je Tipster™ nog steeds
traag, probeer dan de 4 X AA alkaline batterijen van je Tipster™ te vervangen.

V:

Mijn Tipster™ reageert niet op de afstandsbediening.

A:

Let er op dat je met de afstandsbediening naar de IR sensor wijst, bovenop het hoofd
van Tipster™ . Reageert je Tipster™ nog steeds niet, probeer dan de 3 AAA alkaline
batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

Het toestel dat u kocht, vereist de winning en het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor zijn productie.
Het kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om te voorkomen dat
deze stoffen in het milieu terechtkomen en om de druk op onze natuurlijke grondstoffen te verminderen,
raden we aan om het op een gepaste manier terug te brengen. Deze systemen garanderen dat de meeste
materialen hergebruikt of gerecycleerd worden als het product niet meer werkt. De doorstreepte vuilbak
nodigt u uit om deze systemen te gebruiken. Voor meer informatie over het ophalen, hergebruik en
recyclage, contacteer uw lokale afvaldiensten.
Dit symbool is enkel geldig in de Europese Gemeenschap. Als u dit product wil weggooien, contacteer dan uw lokale
overheid of verkoper en vraag naar de correcte manier om het weg te doen.
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www.wowwee.com/tipster
Gemaakt en verdeeld door © 2013 WowWee Group
Limited.
Productnamen, benamingen en logo’s zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van WowWee Group Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Website klantendienst: www.wowweezone.com
Bewaar dit adres voor toekomstig raadpleging.
Product en kleuren kunnen verschillen.
Verpakking gedrukt in China.
WAARSCHUWING! Dit product is niet geschikt voor
kinderen onder 3 jaar door de kleine onderdelen en
verstikkingsgevaar.

OPMERKING
Dit toestel werd getest en voldoet aan alle regels van een klasse B
digitaal toestel, in navolging van deel 15 van de FCC regels. Deze
regels werden opgesteld om een redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie in een huislijke omgeving. Dit toestel
gebruikt en wekt radiogolven op. Indien niet gebruikt volgens de
regels, kan het storingen in radiocommunicatie veroorzaken.
We bieden echter geen garantie dat er in bijzondere omstandigheden
geen interferentie kan optreden bij een bepaalde installatie. Bij
storing van de radio- of televisieontvangst, die kan bepaald worden
door het toestel uit en aan te schakelen, raden we de gebruiker aan
om interferentie op te lossen door volgende maatregelen te nemen:
• De antenne anders te draaien of elders te plaatsen.
• De afstand tussen het toestel en de ontvanger te vergroten.
• Het toestel met een ander stroomcircuit verbinden, dan dat van
de ontvanger.

GEMAAKT IN CHINA.
OPGELET
Veranderingen
of
aanpassingen
die
niet
uitdrukkelijk werden goedgekeurd door onze
comformiteitspartner kunnen het gebruik van dit
toestel nietig verklaren

• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/tv technicus voor
advies.
Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC regels. Gebruik dit
toestel onder deze 2 voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) Dit toestel moet
ontvangen storingen aanvaarden, ook al kunnen deze het gebruik
beïnvloeden.

WAARSCHUWING! Dit toestel kan problemen ondervinden of zijn geheugen verliezen door een elektrostatische ontlading,
interferentie van radiofrequenties of plotse elektriciteitsschommelingen of - onderbrekingen. Reset het toestel bij deze
fenomenen.
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