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OVERZICHT

HOE TE SPELEN

Denk aan het volgende bij het gebruik van de Fingerlings™:
• Stel Fingerlings™ of delen ervan niet bloot aan water of 

een andere soort vloeistof.
• Laat Fingerlings™ niet vallen, gooi er niet mee en schop er 

niet tegenaan, omdat dit mechanische functies kan beschadigen.
• Zorg dat Fingerlings™ niet onbewaakt op randen blijven 

staan waar ze af kunnen vallen. 

SLAAPMODUS:
Om energie te besparen gaan je Fingerlings™ na 5 minuten inactiviteit in slaapmodus. 
Schakel de aan/uit-knop uit en weer aan om je aapje weer te wekken.

Hang je aapje ondersteboven

Ontdek de grappige kant van 
je aapje!

Geef je aapje handkusjes

Je aapje geeft je kusjes terug!

Aai het kopje van je aap

Je aapje zal van je houden!

Tik op het kopje van je aap

Voor leuke reacties!

Druk op beide sensoren (2s) en 
houd deze vast

Voor een leuke verrassing!

Klap een of twee keer

Kijk hoe je wordt nageaapt!

Wieg je aapje

Voor slaperige reacties!

Achterzijde

AANUIT
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Inhoud van de verpakking: Fingerlings™ x 1; Gebruikershandleiding x 1
Nodig: 4 x ‘LR44 / AG13’ knoopcelbatterijen (inbegrepen)

Dopsensor

Microfoon

Ga voor meer informatie naar : http://wowwee.com/fingerlings
Collectienr. : 3700
Leeftijd : 5+ 



BATTERIJ-INFORMATIE

3700NL01TOP_MIM

Installeren of verwisselen van de batterijen van Fingerlings™:
1. Leg Fingerlings™ zodanig neer dat het batterijvak naar boven 

ligt. Gebruik voor Fingerlings™ 4 x ‘LR44 / AG13’ 
knoopcelbatterijen (inbegrepen).

2. Verwijder de schroeven van het batterijvak met een 
kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).

3. Verwijder de oude batterijen en installeer nieuwe batterijen 
volgens het diagram. Zorg dat de + en - overeenkomen met de 
afbeeldingen in het batterijvak.

4. Herplaats het deksel van het batterijvak en maak de schroeven 
met de schroevendraaier weer vast. Draai ze niet te strak vast.

Fingerlings™ batterijdiagram/installatie

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.

4 x ‘LR44 / AG13’ 
knoopcelbatterijen (inbegrepen)

LET OP! Dit apparaat kan last hebben van problemen en/of 
geheugenverlies indien blootgesteld aan elektrostatische 
ontlading, storing door radiogolven of plotselinge 
onderbreking van de stroomtoevoer. De gebruiker wordt 
aanbevolen het apparaat te herstarten als dit gebeurt.
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We raden je aan ons adres te bewaren voor toekomstig gebruik.

Producten en kleuren kunnen variëren.

Verpakking gedrukt in China.

LET OP! Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar vanwege de 
kleine onderdelen – verstikkingsgevaar.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MADE IN CHINA

LET OP!
Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door 
de partij die dit apparaat heeft geautoriseerd, kunnen bediening door de 
gebruiker verbieden.

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 

INDICATOREN VOOR LEGE BATTERIJEN:
Als de batterijen bijna leeg zijn, worden de Fingerlings™ langzaam en reageren ze niet goed meer. Schakel in dit geval 
de Fingerlings™ uit en vervang de batterijen.

WAARSCHUWING! Dit product bevat een knoopbatterij of een knoopcelbatterij. Deze batterijen kunnen ernstige 
inwendige chemische verwondingen veroorzaken als deze worden ingeslikt.

WAARSCHUWING! Inslikken kan binnen 2 uur leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben, 
door chemische verwondingen en mogelijke perforatie van de slokdarm. Gooi de gebruikte 
batterijen direct en op veilige wijze weg. Lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Houd 
nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt dat batterijen zijn 
ingeslikt of zich in een ander deel van het lichaam bevinden, moet u direct medische hulp inroepen.

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.

Ga naar http://wowwee.com/fingerlings voor een volledig overzicht

Voor garantiebepalingen, bezoek http://wowwee.com/information/warranty


