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afstandsbedIenIng IndeX batteRIj-Info

baTTErIjEN:
Je Roboraptor X™ werkt met 6 AA-batterijen (niet inbegrepen). 
De afstandsbediening werkt met 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen). 
Uw infrarood dongle wordt aangedreven door 3 x “LR44” batterijen (inbegrepen).

baTTErIjEN plaaTsEN:
1. Voor je de batterijen plaatst, zorg dat de ON/OFF-knop van je Roboraptor X™ op 

OFF staat.
2. Schroef het batterijluikje los met een kruiskopschroeven-draaier (niet inbegrepen).
3. Plaats de batterijen (niet inbegrepen) in de Roboraptor X™ en afstandsbediening.
4. Schroef het batterijluikje terug vast.

OpgElET: bElaNgrIjkE baTTErIj-INfOrMaTIE

•	 Gebruik enkel nieuwe batterijen van het aanbevolen type.

•	 Gebruik alleen nieuwe, oude en verschillende types batterijen (koolstof-zink, alkaline of oplaadbaar) door elkaar of oplaadbare 
batterijen met een verschillend vermogen.

•	 Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze op te laden.

•	 Alleen volwassenen mogen oplaadbare batterijen opladen.

•	 Plaats de plus- en minpolen in de juiste richting.

•	 Niet-oplaadbare batterijen nooit opladen.

•	 Werp batterijen niet in het vuur.

•	 Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk tegelijk.

•	 De batterijpolen niet kortsluiten.

•	 Haal lege batterijen uit het speelgoed.

•	 Alleen volwassenen mogen de batterijen vervangen (kleine onderdelen).

•	 Verwijder batterijen als je het product een tijd niet gebruikt.

•	 Bewaar de verpakking: er staat belangrijke info op.

afsTaNdsbEdIENINg
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geavanceeRde weRkIngbasIsweRkIng

vrIj rONdzwErvEN

Roboraptor X™ gaat zelf op onderzoek uit in zijn omgeving als hij langer dan 3 min. alleen 
gelaten wordt. Je kan Roboraptor X™ ook laten rondzwerven door op “Shift” SHIFT  en “Demo / 
Rondzwerven” DEMO

ROAM  te drukken. Terwijl Roboraptor X™ rondzwerft, vermijdt hij obstakels met 
zijn infraroodsensoren. Soms stopt hij om te checken of hij scherpe, harde geluiden hoort (zie 
“Stereogeluidssensoren” op p.8).

Kom je aan een aanraaksensor van Roboraptor X™ of druk je op een knop van de 
afstandsbediening, dan stopt hij met rondzwerven. Na 5 à 10 min. rondzwerven schakelt 
Roboraptor X™ uit. Na 5 à 10 min. rondzwerven schakelt Roboraptor X™ uit.

Note: De ‘Shift’ knop zullen de Roboraptor X™ niet beletten in zijn vrij rondzwerven stand.

Opgelet: Zet hem niet op de tafel: hij kan vallen terwijl hij rondzwerft.

wakEN

Druk op «Shift» SHIFT  en “Bijten/Waken”   om Roboraptor X™ te laten waken.

Roboraptor X™ draait zijn kop om te tonen dat hij waakt. Als hij waakt, gebruikt 
Roboraptor X™ zijn infrarood- en geluidssensoren om het gebied rond hem te checken. 
Hoort hij geluid of ziet hij beweging, dan brult en beweegt hij. Soms draait Roboraptor 
X™ zijn kop en snuift. Na 30 min. schakelt Roboraptor X™ uit.

Opgelet: Hoewel Roboraptor X™ niet stapt als hij waakt, zet je hem liever niet op de 
tafelrand omdat hij kan vallen als hij beweegt.

Zet Roboraptor X™ aan met ON/OFF (p.1 “Roboraptor X™ overzicht”). Je bedient Roboraptor X™ met de knoppen op de afstandsbediening.

Bij deze instructies staan jij en de Roboraptor X™ tegenover elkaar.

•	 Jagen  x1: Druk een keer op “vooruit” om Roboraptor X™ 
traag als een roofdier te laten jagen.

•	 Stappen  x2: Terwijl Roboraptor X™ vooruit-gaat, druk je nog 
eens op “vooruit” om hem tegen normale snelheid te laten stappen.

•	 Rennen  x3: Terwijl Roboraptor X™ vooruit stapt, druk je nog 
eens op “vooruit” om hem op topsnelheid te laten rennen.

•	 Achteruit  x1: druk op “achteruit» en Roboraptor X™ gaat 
achteruit.

•	 Naar links  x1: Druk een keer op “links” en Roboraptor X™ 
draait ter plaatse naar links (vanuit jouw standpunt).

•	 Naar rechts  x1: druk een keer op “rechts” en Roboraptor X™ 
draait ter plaatse naar rechts (vanuit jouw standpunt).

•	 Naar Links Stappen  x2: Terwijl Roboraptor X™ naar links 
draait, druk je weer op “links” en hij stapt in een wijde boog naar 
links (vanuit jouw standpunt).

•	 Naar rechts stappen  x2: Terwijl Roboraptor X™ naar rechts 
draait, druk je weer op “rechts” en hij stapt in een wijde boog naar 
rechts (vanuit jouw standpunt).

•	 Stop : druk op “stop” en Roboraptor X™ stopt waarmee hij 
bezig is.

•	 Kop wijzerzin : druk op “kop wijzerzin” en Roboraptor X™ 
draait zijn kop in wijzerzin (vanuit jouw standpunt). Druk 4x voor 
een volledige rotatie.

•	 Kop tegenwijzerzin : druk op “kop tegen-wijzerzin” en 
Roboraptor X™ draait zijn kop in tegenwijzerzin (vanuit jouw 
standpunt). Druk 4x voor een volledige rotatie.

•	 Staart links : druk op “staart links” en Roboraptor X™ beweegt 
zijn kop en staart naar links (vanuit jouw standpunt).

•	 Staart rechts : druk op “staart rechts” en Roboraptor X™ 
beweegt zijn kop en staart naar rechts (vanuit jouw standpunt).

•	 Bijten : druk op “Bijten/Waken” en Roboraptor X™ bijt.

•	 Demo 
DEMO
ROAM : druk op “Demo/Rondzwerven» en Roboraptor X™ 

toont wat hij kan.
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geavanceeRde weRkInggeavanceeRde weRkIng

sTErEOgEluIdssENsOrEN

Roboraptor X™ kan scherpe, harde geluiden (zoals een klap) detecteren links, rechts en vlak voor zich. Hij luistert alleen als hij niet beweegt en 
geen geluid maakt.

Jagen
Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop om te kijken waar het vandaan komt.

Hoort hij nog een geluid aan dezelfde kant, dan draait hij zijn lichaam ernaartoe.

Hoort hij een scherp geluid recht voor zich, dan doet hij enkele stappen in die richting.

Voorzichtig Zijn
Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop in die richting. 

Als hij een geluid voor zich hoort, stapt hij weg.

Spelen
Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop om te kijken waar het vandaan 
komt.

Hoort hij een geluid recht voor zich, dan doet hij enkele stappen achteruit en daarna 
vooruit.

INfrarOOdsENsOrEN

Roboraptor X™ heeft infraroodsensoren om beweging naast zich te detecteren. 
De sensoren reageren het beste op beweging net voor zijn neus.

Als hij speels is, besnuffelt Roboraptor X™ je hand als je die naast hem houdt.

Is hij voorzichtig, dan draait Roboraptor X™ zijn kop weg van beweging opzij.

Is hij op jacht, dan reageert hij niet zo vriendelijk!

rObOrapTOr X™ huMEur rEgElEN

Roboraptor X™ heeft drie stemmingen: jagen,  voorzichtig zijn en spelen. Gebruik de shift-knop SHIFT  om zijn stemming te veranderen.

•	 Jagen: druk op “Shift” SHIFT  en “Kop wijzerzin/Jagen”  om Roboraptor X™ te laten jagen. Roboraptor X™ staat altijd op jagen als je hem 
aanzet.

•	 Spelen: druk op “Shift” SHIFT  en “Staart rechts/Spelen”  om Roboraptor X™ te laten spelen.

•	 Voorzichtig zijn: druk op “Shift” SHIFT  en “Staart links/Voorzichtig”  en Roboraptor X™ is voorzichtig.
Deze stemmingen bepalen hoe Roboraptor™ reageert op zijn sensoren (zie “Roboraptor X™ sensoren” p. 7-8).

aaNraaksENsOrEN

Roboraptor X™ heeft veel sensoren om zijn omgeving te verkennen en op mensen te reageren.

Staartsensoren: Druk op Roboraptor X™ staartsensoren om zijn reactie te zien. De reactie hangt af 
van zijn stemming.

Kinsensor: Druk op de sensor onder Roboraptor X™ kin om zijn reactie te zien. De reactie hangt af van 
zijn stemming.

Mondsensor: Er zit een aanraaksensor boven aan Roboraptor X™ mond. Als je deze sensor aanraakt 
terwijl hij op jacht is, bijt en trekt hij. Als hij voorzichtig of speels is, gaat hij touwtrekken met wat er in 
zijn mond zit.

Bovenaanzicht
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geavanceeRde weRkIng

Druk je de optische sensor aan één kant meer dan 3x na elkaar in, dan wordt Roboraptor 
X™ boos en keert hij zich van je af. Dat doet hij ook als hij met zijn kop voor een muur 
staat.

ObsTakEls vErMIjdEN 
Roboraptor X™ gebruikt zijn optische sensoren om obstakels te vermijden terwijl hij 
rondstapt. Terwijl hij stapt, detecteert hij geen beweging en reageert hij op je alsof je 
een obstakel bent. Druk op “stop” en hij reageert terug. Roboraptor X™ infrarood- 
en lasersysteem zijn gebaseerd op weerkaatsing. Dat betekent dat hij weerkaatsende 
oppervlakken zoals witte muren en spiegels makkelijker ziet en op langere afstand.

jE rObOrapTOr X™ bEgrIjpEN

Roboraptor X™ stapt het beste op een vlakke ondergrond. Gebruik een hogere stapsnelheid op een ruwe ondergrond zoals tapijt.

Roboraptor X™ luistert beter naar de afstandsbediening als je voor hem staat. Hij ziet slechter als de afstandsbediening achter hem is.

Opgelet: de infraroodfuncties worden beïnvloed door fel zonlicht, fluorescerend en elektronisch gedimd licht.

Bij activering is Roboraptor X™ gevoelig voor geluid, beelden en aanrakingen.

aaNwIjzINgEN vOOr dE INfrarOOd dONglE

De infrarood dongle van de Roboraptor X™ is compatibel met iPhone®, iPad®, iPod® touch en 
Android™ toestellen. Om te starten, sluit de infrarood dongle aan op de aansluiting voor de 
hoofdtelefoon van uw smart toestel. Download daarna de gratis app voor uw toestel. 
Met een iPhone, iPad en iPod Touch gaat u naar de App StoreSM en zoek “WowWee Robo 
Remote”, of volg deze link: AppStore.com/wowweeroboremote. Klik op installeren en start 
daarna de app. 
Ga met een Android toestel naar de Google Play store en zoek “WowWee Robo Remote”. Klik op 
installeren en start daarna de app. 
De gebruiksaanwijzing over hoe u met uw smart toestel de Roboraptor X™ bestuurt, is inbegrepen in 
de app tutorial.

Verwijder het lipje van de 
batterij voor u het toestel 
gebruikt.
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Bewaar ons adres voor toekomstige raadpleging.

Product en kleuren kunnen verschillen.

Verpakking gedrukt in China

Dit product is niet geschikt voor kinderen 
onder 3 jaar door de kleine onderdelen. 
Verstikkingsgevaar! 

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, iPod 
touch zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de U.S. en in andere landen. 
App Store is een merk van Apple Inc. 

Android en Google Play zijn handelsmerken van 
Google Inc.

MADE IN CHINA.

WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen aan 
het product die niet uitdrukkelijk werden 
goedgekeurd door de verantwoordelijke voor 
de conformiteit, kunnen het recht op gebruik 
nietig maken.

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 3/F, 301A-C

92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Rue Saint-Patrick 

Unit 206
Montréal

QC H4E 1A2 Canada

•	 Het toestel aan te sluiten op een ander 
stroomcircuit 

•	 De verkoper of een ervaren radio/tv 
technicus te raadplegen voor hulp.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC 
regels. Gebruik is onderhevig aan deze 
2 voorwaarden: (1) Het toestel mag geen 
schadelijke interferentie veroorzaken en (2) 
het toestel moet elke interferentie aanvaarden, 
inclusief interferentie die ongewenste 
handelingen kan veroorzaken.

Hiervoor is deze partij verantwoordelijk:

WowWee USA Inc.

875 Prospect Street 
Suite 204A 
La Jolla, CA 92037

1-800-310-3033

OPMERKING

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten 
van een Klasse B digital toestel, in navolging van 
deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn 
erop gericht om redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke interferentie bij huishoudelijk 
gebruik. Dit toestel genereert, gebruikt en zendt 
radiofrequentie-energie uit. Wordt het niet 
geïnstalleerd en niet gebruikt volgens de regels, 
dan kan het voor schadelijke interferentie met 
radiosignalen zorgen.

Er is geen garantie dat er geen interferentie kan 
optreden in een specifiek geval. Zorgt het toestel 
voor interferentie met radio of tv, die kan worden 
ontdekt door het toestel aan en uit te schakelen, 
probeer dan de interferentie te stoppen door:

•	 De antenne te verplaatsen of anders te richten

•	 De afstand tussen het toestel en de ontvanger 
te vergroten 

WAARSCHUWING! Dit toestel kan moeilijkheden ondervinden en of geheugenverlies krijgen 
door elektrostatische ontladingen, interferentie van radiofrequenties of plotse stroomonderbreking. 
Mocht dit het geval zijn dan moet de gebruiker het toestel resetten.


