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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.

Gefabriceerd en gedistribueerd door WowWee Group Limited. Fingerlings® 
en alle productnamen-, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken van 
WowWee Group Limited. Copyright 2016-2018 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.

Verpakking gedrukt in China.

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 
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.

Voor dit doel is de verantwoordelijke partij:
WowWee USA Inc.
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla CA, USA 92037
1-800-310-3033

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

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

Druk op 
de knop

Bedankt voor je aankoop van een Fingerlings® HUGS van WowWee®!

Jouw super pluche favoriete vriendje is een expert in TLC en in maf doen! Hun lange armen zijn perfect voor 
grote knuffels en deze knuffelapen willen je nooit loslaten! Slinger ze, aai ze, en wieg ze in slaap, of geef ze 
een kus en kijk hoe ze je terug kussen! Neem op wat je zegt en hoor ze het op grappige manieren herhalen!

Neem een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen zodat je je Fingerlings® HUGS 
leert kennen!

WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
 T.S.T. East, Hong Kong
WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
 QC, H4E 1A2, Canada
Klantenservice:  https://support.wowwee.com
Ga voor meer informatie naar: http://wowwee.com/fingerlings
Collectienr.: 3530
Leeftijd: 2+
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INDICATOREN VOOR LEGE BATTERIJEN:
Als de batterijen bijna leeg zijn, worden de Fingerlings® HUGS langzaam en reageren ze niet goed meer. 
Schakel in dit geval de Fingerlings® uit en vervang de batterijen.

• 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.
• Verwijder de batterijen als je Fingerlings® 

HUGS in opslag gaat of als er langer dan 4 
weken niet mee wordt gespeeld.

• 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

BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE:

Velcro paws

Dopsensor

WOESTIJNVOS

INLEIDING 

Let op het volgende als je met je met je Fingerlings® HUG speelt:

• Vermijd het aankleden van je Fingerlings® HUGS omdat dit het goed functioneren van de sensoren 
kan belemmeren.   

• Stel Fingerlings® HUGS of delen ervan niet bloot aan water of een andere soort vloeistof.

• Als je Fingerlings® HUGS smerig wordt, kun je het wassen door gebruik te maken van een schone, vochtige, 
warme doek.

• Schop je Fingerlings® HUGS niet, dit zou de mechanische functies kunnen beschadigen.

• Stop niets in de ogen van je Fingerlings® HUGS.

Inhoud van de verpakking:
1 x Fingerlings® HUGS,
1 x Gebruikershandleiding

Nodig: 
Inclusief 2 AAA-batterijen

Achterzijde

Microfoon
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Fingerlings® HUGS
batterijdiagram/installatie

LET OP: Let erop dat de schakelaar op OFF (UIT) staat voordat 
de batterijen worden vervangen. Om je Fingerlings® HUGS 
batterijen te plaatsen of vervangen: 

1. Zoek en open het vakje van de batterijen aan de achterkant van 
je Fingerlings® HUGS door de klep te openen Klittenbandsluiting. 

2. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijvak met 
een Phillips-schroevendraaier (niet meegeleverd).

3. Plaats de 2 x “AAA” batterijen (meegeleverd) volgens de 
afbeelding. . Zorg dat de + en - overeenkomen met de 
afbeeldingen in het batterijvak. 

4. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef 
met de schroevendraaier vast. Draai ze niet te strak vast. Sluit de 
klep met klittenband op de achterkant van je Fingerlings® HUG. 

AAP IN DE BUURT
Schud je Fingerlings® HUGS ondersteboven
om grappige apengeluiden uit te lokken!

AARDBEIENZOEN
Druk de mond van je Fingerlings® HUGS 
tegen je huid voor een zacht kusgeluid!  

Om je Fingerlings® HUGS uit te zetten, 
draai het ondersteboven, druk op het 
linker oor en houdt deze ingedrukt totdat 
je Fingerlings® HUGS “Bye-bye!” zegt.

KIETEL MIJ
Leg je Fingerlings® HUGS op een platte 
ondergrond. Druk je vingers op de 
buik van je Fingerlings® HUGS en schud 
het vriendelijk heen en weer om het te 
horen giechelen!

WELTERUSTEN
Druk de mond van je Fingerlings® HUGS 
tegen je huid voor een welterustenkus.

DROOM LEKKER
Wieg je Fingerlings® HUGS in je armen 
om een slaap- en snurkgeluid te horen.

Draai je Fingerlings® HUGS om schakel 
van “TEST”-stand naar “ON”-stand  

MAAK ZE WAKKER
Druk op het linkeroor van je 
Fingerlings® HUGS. 

KNUFFEL ER OP LOS
Verbind de klittenbandpoten van je 
Fingerlings® HUGS voor een knuffel! 

LIGGEND PLEZIERHOE TE SPELEN

BATTERIJ-INFORMATIE

PLEZIER ONDERSTEBOVEN HELEMAAL UITGESPEELD?

KUSJES 
Druk de mond van je Fingerlings® 
HUGS op je huid om een kus te 
krijgen. Des te langer je dit doet, des 
te langer de kus duurt. 

JIPPIEEE
Gooi je Fingerlings® HUGS in de lucht 
voor een leuke reactie! 

PPPRRT
Schud je Fingerlings® HUGS voor een 
maffe verrassing! 

SORRY HOOR
Klop op de rug van je Fingerlings® 
HUGS voor een boer!

WOO-HOO
Draai je Fingerlings® HUGS meerdere 
keren om deze superblij te maken!

AAP HOORT, AAP ZEGT
Druk op het linker oor van je Fingerlings® 
HUGS en zeg tegelijkertijd iets. Als je los 
laat, herhaalt je Fingerlings® HUGS het 
met een gekke stem!

Inclusief 2 
AAA-batterijen


