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Bedankt voor uw aankoop van uw MiP™ van WowWee™!

Ontmoet MiP™, uw nieuwe bewegingsgestuurde, evenwicht zoekende robotvriendje. MiP™ zit 
boordevol mogelijkheden en persoonlijkheid. MiP™ volgt graag uw hand en balanceert dingen 
op zijn dienblad. Bestuur, reageer op en speel met Gesture Sense™ technologie of een Bluetooth® 
Low Energy (BLE) toestel.

Neem een paar minuten de tijd om de handleiding te lezen en je MiP™ te laten werken.

Opmerking: Toezicht van een volwassene is vereist bij het gebruik van MiP™, vooral bij het 
vervangen van de batterijen.

Let op het volgende als u de MiP™ gebruikt:
•	 Dompel de MiP™ of onderdelen ervan niet in water of andere vloeistoffen

•	 Laat de MiP™ niet vallen, gooi er niet mee of trap er niet tegen. Dit kan de mechanische 
functies beschadigen/

•	 Laat de robot niet ronddwalen of laat hem niet onbewaakt achter in de omgeving van randen 
waarvan de MiP™ kan afvallen.

1 x Dienblad

1 x Staander

1 x MiP™

INLEIDING BATTERIJ-INFORMATIE

Batterijen plaatsen in de MiP™:
1. Om de batterijen te vervangen, leg de MiP™ voorzichtig op de voorkant. Leg de MiP™ 

nergens waar hij kan vallen. MiP™ vereist 4 AAA alkaline batterijen (niet inbegrepen).

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) en verwijder de schroeven van het 
batterijdeksel op de achterkant van de robot.

3. Plaats de batterijen volgens het schema. Respecteer de positieve en de negatieve polariteit en 
volg het schema aan de binnenkant van het batterijvak.

4. Schroef het batterijdeksel weer voorzichtig vast. Span niet te hard aan.

BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE 
•	 Gebruik enkel nieuwe batterij van het juiste 

formaat en het aanbevolen type. 
•	 Meng geen oude en nieuwe batterijen, 

verschillende types batterijen (standaard 
(koolstof-zink), alkaline of herlaadbare) of 
herlaadbare batterijen met een andere capaciteit.

•	 Verwijder herlaadbare batterijen voor u ze 
oplaadt.

•	 Batterijen mogen enkel opgeladen worden onder 
toezicht van een volwassene.

•	 Respecteer de correcte polariteit, (+) en (-).
•	 Probeer wegwerpbatterijen niet op te laden.
•	 Gooi batterijen niet in vuur.
•	 Vervang alle batterijen op hetzelfde moment 

door batterijen van hetzelfde merk en type.
•	 Veroorzaak geen kortsluiting met de 

voedingsterminals.
•	 Haal lege batterijen uit het speelgoed.
•	 Batterijen moeten vervangen worden door een 

volwassene.
•	 Verwijder de batterijen als er lang niet met het speelgoed zal gespeeld worden.

INDICATIE VAN EEN LEGE BATTERIJ:
Met zwakke batterijen beweegt uw MiP™ erg traag en valt hij makkelijk om bij het bewegen of 
draaien. Indien dit het geval is, zet de schakelaar op OFF en vervang alle batterijen.

Opmerking: U merkt wanneer de batterijen van uw MiP™ bijna leeg zijn. Hij geeft een   
 “zwakke batterij” geluidssignaal en schakelt zichzelf uit. U ziet het huidige   
 batterijniveau via de MiP™ app.

Mip™ Batterijschema/Plaatsing 
•	 1 x Handleiding 

•	 1 x Stickervel Voor 
Het Dienblad
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Armen

Wielen

Opening Voor 
Dienblad (Om 
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(1) Zet na het plaatsen van de batterijen de schakelaar 
op de achterkant op ON en activeer uw MiP™. 
(2) Zet de MiP™ voorzichtig recht op zijn wielen op een vlak 
en effen oppervlak, weg van randen en obstakels. Wanneer 
hij in evenwicht is, moet u tractie voelen in de wielen. Laat op 
dat moment de MiP™ los en hij zal recht staan, met kleine 
bewegingen om zijn evenwicht te bewaren.

MiP™ kan in verschillende modussen geactiveerd worden. Samen met zijn unieke 
woordenschat zal uw MiP™ een breed gamma geluiden maken om zich uit te 
drukken in relatie met zijn huidige actie, modus of de input die hij krijgt. Om 
toegang te krijgen tot de verschillende modussen, til de MiP™ op en draai aan 
het linker- of het rechterwiel. De LED modus verklikker verandert van kleur om de 
modus aan te geven. Deze modussen hebben een vaste volgorde. U kunt het wiel 
in wijzerzin of in tegenwijzerzin bewegen om naar boven of naar beneden te 
gaan in deze lijst van verschillende modussen.

STARTEN

Modus LED verklikker

MiP™ Blauw (standaard)

Stapelen Roze

Kooi Wit

Trucjes Rood

Ronddwalen Geel

Dansen Turkoois 

Parcours Oranje 

BAsIsCOMMANDO’s – ALLE MODussEN

Geluid detecteren
Verschillende MiP™ functies kunnen uitgevoerd worden door te klappen, wat de geluidssensor 
activeert. Bijvoorbeeld om uw MiP™ een sequentie trucjes te doen herhalen, klap twee keer.

Stop/Annuleer
U kan de huidige actie van uw MiP™ annuleren door hem op te pakken en scheef te houden en 
uw MiP™ dan weer verticaal neer te zetten. Om de modus/actie die uw MiP™ deed voor het 
Stop/Annuleer commando opnieuw te activeren, klap twee keer.

Vallen
Als uw MiP™ valt, dan maakt hij een ongelukkig geluid. Om opnieuw te bewegen, zet hem recht, 
dan zoekt hij opnieuw zijn evenwicht en wacht hij op nieuwe commando’s in de vorige modus.

MODussEN

MiP™ modus (standaard) 
De standaard MiP™ modus bij het starten. In deze modus detecteert de MiP™ handgebaren, 
reageert hij op klappen en schudden.

Controle met handgebaren – Voorwaarts
Stuur uw MiP™ voorwaarts door uw hand voor de MiP™ te houden. Ga even naar beneden en trek uw 
hand weg van de MiP™ om hem voorwaarts te doen bewegen.

Controle met handgebaren – Achterwaarts
Stuur uw MiP™ achterwaarts door uw hand voor de MiP™ te houden. Ga even naar beneden en beweeg 
uw hand naar de MiP™ toe om hem achterwaarts te doen bewegen.

Controle met handgebaren – Links/Rechts
Draai de MiP™ door met uw hand te swipen voor de MiP™, in de richting waarin de MiP™  moet bewegen.

Controle met handgebaren – Stop
Laat de MiP™ stoppen met voorwaarts bewegen door uw hand voor hem te houden.

Stapelmodus (roze) 
Voor deze modus bevestig eerst het dienblad zoals getoond op het schema. 
Zet uw MiP™ op een groot vlak oppervlak en laat hem zijn evenwicht 
zoeken. De MiP™ begint nu met aftellen! U hebt enkele seconden om een 
zwaar of veel lichte objecten op het dienblad te stapelen. Als hij in evenwicht 
komt, dan krijgt u extra tijd om verder te stapelen. Komt de teller op nul, dan 
draait de MiP™ rond en gooit hij alle objecten van het dienblad. Hoe hoog 
kunt u stapelen voor de tijd om is?

Om te stapelen zonder timer, gebruik het Stop/Annuleer commando (p 5). 
Nadat uw MiP™ in evenwicht is kunt u blijven stapelen zonder tijdslimiet. Om 
de timer opnieuw te activeren, klap 2 keer.

OPMERKING: Plaats geen open recipiënten met vloeistof op het dienblad.
Plaats geen te zware objecten op het dienblad.

Dienblad

Modus Selecteren

Uit   -   Aan

Handgebaar 
Voorwaarts

Handgebaar 
Achterwaarts

Handgebaar 
Links/Rechts

Handgebaar 
Stop 

MODuS
Mip™ EN sTApELEN



Kooimodus (wit)
Laat uw MiP™ niet uit uw greep ontsnappen door de ontsnappingsroutes te blokkeren. Hou 
uw hand voor de ogen van uw MiP™ om zijn pad te blokkeren (Handgebaar Stop). Uw MiP™ 
zal sneller bewegen in de loop van het spel. Uw MiP™ maakt juichende geluidjes als hij kan 
ontsnappen. Om het spel opnieuw te spelen, klap 2 keer.

Trucjesmodus (rood)
Met handgebaren kunt u uw MiP™ tot 50 afzonderlijke bewegingen laten onthouden. Doe 
hiervoor het volgende:

1. Kies de Trucjesmodus, zet uw MiP™ daarna op een groot vlak oppervlak en laat hem zijn 
evenwicht vinden.

2. Wacht tot de LED verklikker van uw MiP™ op rood springt. Geef dan een commando met 
een handgebaar. Om aan te geven dat hij uw bevel begrepen heeft, zegt MiP™ OK en 
zijn ogen lichten op ter bevestiging van het commando.

3. Herhaal tot u maximum 50 commando’s hebt ingevoerd. 

4. Om het trucje uit te voeren, klap 2 keer. Uw MiP™ zal de recentst geprogrammeerde 
sequentie van bewegingen uitvoeren.

Om een nieuwe set commando’s in te voeren, klap 3 keer snel na elkaar. Eventueel kunt u  ook 
een ander modus kiezen en daarna stap 1 herhalen. Uw MiP™ is klaar om een nieuw trucje 
te leren.
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MODuS
KOOI EN TRuCJEs

TIP: U kunt deze methode ook gebruiken om objecten te bezorgen. Volg stap 1-3, heft uw MiP™ 
op en bevestig het dienblad. Zet uw MiP™ neer en wacht tot hij in balans is. Leg het object 
dat u wil bezorgen op het dienblad. Klap twee keer om het commando uit te voeren.

Modus ronddwalen (geel)
MiP™ verkent zijn omgeving en dwaalt rond. Hij herkent obstakels met zijn Infraroodsensor . 
Hij stopt en draait ervan weg. Uw MiP™ verlaat de rondwaalmodus na 3 minuten of als hij valt. 
Komt de MiP™ vast te zitten door een klein obstakel onder zijn Infraroodsensor en wordt hij door 
u niet verplaatst, dan verlaat uw MiP™ deze modus. 

Objecten herkennen
Als uw MiP™ beweegt, detecteert hij objecten vlak voor hem. Na de detectie maakt hij een geluid, draait 
hij en rijdt weg in de andere richting. Let er op dat de MiP™ geen randherkenning heeft. Laat uw MiP™ 
dus niet ronddwalen in een ruimte met randen waarvan hij kan afvallen.

OPMERKING: Uw MiP™ kan geen objecten detecteren onder zijn Infraroodsensor (boven zijn 
ogen), aan de zijkant of aan zijn achterzijde.

Dansmodus (Turkoois)
Uw MiP™ danst rond door te bewegen op de muziek. 

OPMERKING: Uw MiP™ beweegt rond  tijdens het dansen. Let er op dat er in de omgeving 
geen obstakels of randen zijn.

Volgmodus (oranje)
Uw MiP™ detecteert uw handgebaren en volgt ze. Hou uw hand voor uw MiP™ tot hij een laag 
beepgeluid maakt. Gids de MiP™ rond door uw hand langzaam in een richting te bewegen. Uw 
MiP™ “ziet” voorwaarts, achterwaarts, links en rechts. Opmerking: de MiP™ registreert het best 
trage bewegingen.

sLAApMODus

Blijft de MiP™ ongeveer 10 minuten onaangeroerd, dan gaat hij na een geluid in slaapmodus. 
De LED indicator schakelt zichzelf uit, evenals de objectherkenning. De robot is niet langer in 
evenwicht en valt om. 

Om de MiP™ uit zijn slaapmodus te halen, schakel hem gedurende 10 seconden uit en zet weer 
op AAN (ON).

OPMERKING: Gedaan met spelen? Zet de aan/uit knop op de achterzijde van uw MiP™ dan 
op UIT (OFF).
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MODuS
RONDDwALEN, DANsEN EN sTAND-By

2

ROOD

3

OK!
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WERkING vAN DE 
APP EN FAQ 

DE wERKING VAN DE App

Uw MiP™ is uitgerust met een BLE (Bluetooth Low Energy) verbinding en kan draadloos reageren 
met een iPhone® 4s en hoger, iPod® touch Gen 5 of hoger, iPad® 3 of hoger, iPad Air™ of 
bepaalde Android™  toestellen met BLE. Apple® toestellen moeten draaien op iOS7 of hoger. 
Android™ toestellen moeten draaien op Android™ 4.3 BLE of hoger.

Met de app krijgt u toegang tot een breder gamma gedragingen, moods en spelletjes of laat uw 
MiP™ dansen op het ritme van de songs op uw toestel. 

OPMERKING: uw MiP™ herkent geen objecten als hij bestuurd wordt via de app.

FAq EN pRODuCTONDERsTEuNING

Ervaart u problemen met uw MiP™ gebruik dan deze gids of ga naar www.wowweezone.com 
voor verder ondersteuning.

V: Mijn MiP™ reageert niet op mijn commando’s met handgebaren
A: Let er op om de handgevaren voor de IR sensors van uw MiP™ te maken. Ze zitten boven 

de ogen. Uw MiP™ kan geen handgebaren detecteren opzij of achteraan.

V: Mijn MiP™ draai moeilijk en beweegt heel traag
A: Let er op dat er geen vuil of vezels zit tussen de wielen. Indien dit het geval is, verwijder 

voorzichtig (toezicht van een volwassene vereist). Beweegt de MiP™ nog steeds erg traag, 
probeer dan de 4 AAA alkaline batterijen te vervangen.

V: Mijn MiP™ detecteert geen objecten en obstakels
A: Probeer de MiP™ te resetten door hem een paar seconden uit te zetten en dan weer 

aan. Let er op dat de IR sensoren van uw MiP™ werken op basis van reflectie. Het kan 
oppervlaktes die goed reflecteren, zoals witte muren of spiegels, makkelijker detecteren 
en van op een grotere afstand, dan matte of zwarte oppervlaktes.

Uw MiP™ verbinden met uw toestel

Om uw MiP™ te verbinden met uw toestel:

1. Zet uw MiP™ aan, zoals in de handleiding op pagina 5.

2. Open de MiP™ app op uw toestel.

3. De app laat uw MiP™ ID zien in de lijst van beschikbare toestellen.

4. Volg de scherminstructies om gedragingen van uw MiP™, mood en de spelletjes toe te 
voegen.

App Downloaden

Voor iPhone en iPod touch:

Ga naar de AppStore en zoek de MiP app. Open eventueel een browser en gebruik deze link: 
appstore.com/mipapp. Klik daarna op downloaden.

Voor Android:
Ga naar de Google Play Store en zoek MiP app. Klik daarna op download.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
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Suite 206, 
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada 0820NL01TOP_IML

Ontmoet… 

Gemaakt en verdeeld door © 2013 WowWee GroupLimited. 
Productnamen, aanduidingen en logo’s zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken van WowWee Group 
Limited. Alle rechten voorbehouden. 

Klantenwebsite: www.wowweezone.com

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.

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 

•	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

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.
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