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SPILL
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KONKURRER FOR FULL MUSIKK!

®

Sett inn 
BATTERIER 
her

MONTERING
Sette inn batterier:Løsne skruen på batterirommet og
ta bort lokket. Sett inn 3 AA-batterier (vi anbefaler
alkaliske). Pass på at symbolene + og – passer med
merkene plasten. Sett så på plass lokket og fest skruen.

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Vi anbefaler at du beholder denne informasjonen for
senere bruk.
ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare de

batteriene som er spesifisert, og vær nøye med å
sette dem riktig inn med + mot + og – mot –. 

2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller
vanlige batterier (karbon-sink) med alkaliske
batterier. 

3. Fjern utladede eller tomme batterier.
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på

en stund.
5. Ikke kortslutt terminalene.
6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av

elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna
andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og
på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om
nødvendig.

7. IKKE BRUK OPPLADBARE BATTERIER. 
IKKE LAD OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

SPIN IT!FLICK IT!

TWIST IT! BOP IT!PULL IT!

HENSIKT
Hold følge med BOP IT EXTREME 2! Det foregår slik:
EXTREME 2 kommanderer deg til å gjøre disse fem
tingene i tilfeldig rekkefølge:

Reager så fort du kan! Hvis du Hvis du reagerer riktig, gir
BOP IT EXTREME 2 deg raskt den neste kommandoen.
Men hvis du ikke er rask nok, eller du reagerer galt, er
du ute!
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Når skal du skifte batterier:Hvis BOP IT EXTREME 2
ikke "våkner", eller spillets virkemåte endres, prøver du å
ta ut batteriene og sette dem inn igjen. Hvis ikke dette
virker, fjerner du de gamle batteriene og setter inn tre
nye batterier. 
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Du har ikke lov til å strekke deg over og utføre en annen
spillers handling under spillet.  

Hver spiller må reagere riktig og i tide på
stemmekommandoene. Når du hører "Bop It" skynder
du deg å trykke på Bop It-knappen med din farge.
Spillet sier hvilken spiller som nådde knappen først, og
hun eller han får 1 poeng. Vær klar til å reagere på neste
kommando.

Hvis du ikke reagerer riktig og i tide på kommandoene,
er du ute av spillet!

Vinneren: Du vinner spillet hvis motstanderen din ikke
reagerer riktig i tide, eller hvis du er den første som skårer
5 poeng. Spillet forteller hvilken spiller som vant.

HØYESTE POENGSUM

Når du er i modus for valg av spill, utfør Twist It, og du
får høre høyeste poengsum for Solo-spill.

VOLUMKONTROLL
Mens du er i modus for valg av spill, utfør Spin It for å
sette volumet på lavt, middels eller høyt.

BRUKE HODELTELEFONER
For å få en sterkere spillopplevelse når du spiller alene,
kan du prøve med hodetelelfoner!  

Først setter du volumkontrollen på BOP IT EXTREME 2 
på lavt med Spin It-hjulet. Så plugger du inn
hodeletelfonene dine ved uttaket under Twist It-knotten.
(Det kan hende du må kjøpe en overgang hvis ikke
pluggen passer i uttaket.)

Pass på å unngå kabelen, og ta hensyn til omgivelsene
mens du spiller.  

SKAP TRØKK! SKRU OPP! SPILL HØYT!
Den ultimate partyopplevelsen får du ved å plugge Bop
It Extreme 2 til i stereoanlegget eller høyttalere med
forsterkning på datamaskinen.

Det gjør du slik:

Først utfører du Spin It for å sette volumet til lavt. Så
kobler du spillet til høyttalerne på datamaskinen eller
lager kobling med en passende audiokabel (ikke
inkludert) fra hodetelefonuttaket på spillet til en inngang
på stereoanlegget. Sett alle volumkontroller på laveste
nivå, og skru opp når lyden begynner å komme ut av
høyttalerne! 

Under Pass It-spill bør spillerne rotere rundt spillet i stedet

KOM I GANG
For å skru spillet PÅ, Pull It! (trekk).

Trekk til du hører navnet på det spillet du vil spille:
SOLO, PASS IT eller ONE-ON-ONE.

Så Flick It (knips) for å velge den modusen du vil spille i:
VOX BOP (med stemmekommandoer) eller BEAT BOP
(med musikkommandoer). Merk: Hvis du ikke utfører
Flick It, vil spillet automatisk gå til VOX BOP-modus eller
den siste modusen som ble brukt.

For å starte det spillet du valgte, trykker du på Bop It-
knappen (dunk).

REGLER FOR VOX BOP–SPILL (STEMMEKOMMANDOER)

Vox Bop Solo (stemmekommando – alene)
For 1 eller flere spillere 
(Hvis dere er flere enn én, spill etter tur)

Hensikten: Hold følge med BOP IT EXTREME for å få
høyste mulig egen poengsum. Spill alene og prøv å slå
den personlige rekorden din eller spill etter tur og se
hvem som får flest poeng.

Spillet: Trykk på Bop It-knappen for å starte spillet.
Reager i tide på stemmekommandoene. Hver gang du
reagerer riktig, får du 1 poeng. Hvis du er for sen, eller
du reagerer galt, avslutter BOP IT EXTREME 2 spillet!

Etter hvert 16. poeng du skårer, må du være forberedt
på at musikkstilen forandrer seg. Det er fire forskjellige
musikkstiler du kan spille til. Når du har vært gjennom
alle, økes tempoet, så vær oppmerksom!

Hør nøye etter så du får tak i poengsummen din ved
slutten av spillet. Prøv å slå den neste gang! 

Vinneren: I et SOLO-spill med 2 eller flere spillere er
vinneren den spillerne som har høyest egen poengsum.

Vox Bop Pass It
(stemmekommando – send videre)
For 2 eller flere spillere

Hensikten: Hold følge med BOP IT EXTREME 2 og bli
den siste spilleren som er "i live".

Spillet: Spillerne danner en sirkel der de ser på
hverandre. Velg en spiller som skal begynne. Trykk på
Bop It-knappen for å starte spillet. Reager i tide på
stemmekommandoene. Når du hører "Pass It", sender du
fort spillet til spilleren på din venstre side. Hvis du ikke
reagerer i tide, eller du reagerer galt på kommandoen, er
du ute av spillet! Spilleren til venstre fortsetter spillet ved
å trykke på Bop It-knappen.

Vinneren: Hvis du er den siste spilleren som er igjen,
vinner du - men bare hvis du overlever den siste runden
(til du hører "Pass IT").

Vox Bop One-On-One
(stemmekommando – én mot én)
For 2 spillere

Hensikten: Holde følge med BOP IT EXTREME 2 og være
den første som skårer 5 poeng ved å reagere riktig på
stemmekommandoene og nå Bop It-knappen raskere
enn den andre spilleren.

Spillet: Hver av spillerne tar tak i et håndtak og får tildelt
en farge: gul eller grønn. Den gule spilleren er ansvarlig
for Twist It (vri), Pull It og den gule siden av Bop It-
knappen. Den grønne spilleren er ansvarlig for Flick It,
Spin It (snurr) og den grønne siden av Bop It-knappen.

BEAT BOP–SPILL (MUSIKKOMMANDOER)
Beat Bop-spill er som VOX BOP-spill, bortsett fra at
kommandoene kommer som musikk!

• En "basstromme"-lyd betyr "Bop It".

• En "dyp skralle"-lyd betyr "Twist It".

• En "stigende fløyte"-lyd betyr "Pull It".

• En "skjelvende hjul"-lyd betyr "Spin It".

• En "boing"-lyd betyr "Flick It".

030540949107     BOP IT EXTREME RULES    (NO)  

40949i07  21/3/05  1:00 pm  Page 2

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please changehøystetohøyest

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please insert comma after "din".

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please changeIt"toIt",(insert comma)

Anders J. Gåserud
Notat
Please insert complete section:Under Pass It-spill bør spillerne rotere rundt spillet i stedet for å sende det, slik at de unngår å vikle seg inn i audiokabelen.

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please changeIT"toIt"

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please changehodeletelfonenetohodetelefonene

Anders J. Gåserud
Notat
(N)Please changeHODELTELEFONERtoHODETELEFONER


