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Isæt 
BATTERIER 
her

MONTERING
Isætning af batterier:Løsn skruen til batterirummet,
og fjern lågen. Isæt 3 AA-batterier (vi anbefaler alkaline),
og sørg for, at symbolerne + og – sidder rigtigt. Sæt
derefter lågen på igen, og stram skruen.

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Venligst gem denne information som fremtidig reference.
ADVARSEL:
1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af

den specificerede type, og sørg for, at + og –
polerne sidder rigtigt. 

2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard
med alkaline batterier. 

3. Fjern altid "døde" eller brugte batterier fra produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal

anvendes i en længere periode.
5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager

lokale elektriske forstyrrelser, eller påvirkes heraf.
Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen
eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7. BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER.
FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER
BATTERIER.

SPIN IT! (SNURRE RUNDT)FLICK IT! (KNIPSE)

TWIST IT! (DREJE) BOP IT! (SLÅ)PULL IT! (TRÆKKE)

Udskiftning af batterier:Hvis BOP IT EXTREME 2 ikke
starter, eller spillets ydeevne ændrer sig, skal du prøve at
sætte batterier i igen. Hvis det ikke virker, skal du tage de
gamle batterier ud og derefter sætte tre nye batterier i. 

SPILLETS FORMÅL
Følg med BOP IT EXTREME 2! Sådan gør du: BOP IT
EXTREME 2 giver dig følgende fem kommandoer i vilkår
rækkefølge!

Reager, så hurtigt du kan! Hvis du reagerer korrekt, giver
BOP IT EXTREME 2 dig hurtigt den næste kommando.
Men hvis du ikke er hurtig nok, eller du reagerer forkert,
er du ude!
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Du må ikke række over for at udføre en anden spillers
handling under spillet.  

Hver spiller skal reagere korrekt i tide på
stemmekommandoerne. Når der bliver sagt "Bop It", skal
du skynde dig at trykke på den Bop It-knap, der har din
farve. Spillet meddeler, hvilken spiller der trykkede på
knappen først, og den pågældende spiller får 1 point.
Vær klar til at reagere på den næste kommando!

Hvis du ikke reagerer korrekt eller i tide på den næste
kommando, er du ude af spillet!

Sådan vinder du: Du vinder spillet, hvis din modstander
ikke reagerer korrekt eller i tide, eller hvis du er den
første, der scorer 5 point! Spillet meddeler, hvilken spiller
der vinder.

POINT
Når du er i spillet, kan du vælge tilstanden Twist It for at
høre det højeste antal point i Solo-spillet!

LYDSTYRKE
Når du er i spillet, kan du vælge tilstanden Spin It for at
indstille lydstyrken til lav, medium eller høj.

BRUG AF HOVEDTELEFONER
Du kan prøve at spille med hovedtelefoner for at få en
bedre personlig spilleoplevelse!  

Indstil først lydstyrken på BOP IT EXTREME 2 til lav med
Spin It-hjulet. Sæt derefter hovedtelefonerne i stikket,
der sidder under Twist It-knappen. Du skal muligvis købe
en adapter, hvis hovedtelefonerne ikke passer til stikket.

Sørg for at undgå ledningen, og vær opmærksom på
omgivelserne, mens du spiller.  

FYR DEN AF! FÅ GANG I DEN! SPIL HØJT!
For at få den ultimative festoplevelse kan du sætte Bop It
Extreme 2 til dit stereoanlæg eller computerens
højttalere.

Sådan gør du:

Først skal du Spin It (snurre rundt) for at indstille
lydstyrken til lav. Derefter skal du sætte spillet til
computerens højttalere eller forbinde hovedtelefonernes
stik til et stik i stereoanlægget via et passende lydkabel
(ikke inkluderet). Indstil lydstyrken til lav, og skru derefter
op, når lyden kommer ud igennem højttalerne! 

Under et Pass It-spil skal spillerne rotere rundt om spillet i
stedet for at give det videre for at undgå at blive viklet
ind i ledningen.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
For at starte spillet skal du Pull It (trække)!

Træk i spillet, indtil du hører navnet på det spil, du vil
spille: SOLO, PASS IT eller ONE-ON-ONE.

Derefter skal du Flick It (knipse) for at vælge de tilstande,
du vil spille i: VOX BOP (med stemmekommandoer) eller
BEAT BOP (med musikkommandoer). Bemærk: Hvis du
ikke Flick It, starter spillet automatisk i tilstanden VOX
BOP eller den tilstand, spillet sidst blev spillet i.

For at starte det valgte spil skal du trykke på Bop It-
knappen.

REGLER FOR VOX BOP–SPIL (STEMMEKOMMANDOER)

Vox Bop Solo 
For 1 eller flere spillere 
(hvis der er mere end 1 spiller, skiftes I til at spille)

Spillets formål: Følg med BOP IT EXTREME 2 for at score
flest point. Du kan også spille alene for at se, om du kan
slå din personlige rekord, eller I kan skiftes til at spille og
se, hvem der kan score flest point.

Sådan spiller du: Tryk på Bop It-knappen for at starte
spillet. Reager i rette tid på stemmekommandoerne. Hver
gang du reagerer korrekt, scorer du 1 point. Hvis du er
for langsom, eller du reagerer forkert, afslutter BOP IT
EXTREME 2 spillet!

For hver 16. point, du scorer, skal du være forberedt på,
at musikstilen skifter! Der er fire forskellige musikstile. Når
du har været igennem dem alle, stiger tempoet, så du
skal være på dupperne!

Lyt nøje efter for at høre dit resultat i slutningen af spillet.
Næste gang kan du prøve, om du kan slå det! 

Sådan vinder du: Vinderen i et SOLO-spil med 2 eller
flere spillere er den spiler, der har flest point.

Vox Bop Pass It (giv det videre)
For 2 eller flere spillere

Spillets formål: Følg med BOP IT EXTREME 2, og vær
den sidste spiller, der er tilbage.

Sådan spiller du: Stå i en cirkel med front mod
hinanden. Vælg en spiller, der skal starte. Tryk på Bop It-
knappen for at starte spillet. Reager i tide på
stemmekommandoerne. Når du hører "Pass It", skal du
hurtigt give spillet videre til spilleren til venstre for dig.
Hvis du ikke reagerer i tide, eller du reagerer forkert på
kommandoen, er du ude af spillet! Spilleren til venstre for
dig fortsætter spillet ved at trykke på Bop It-knappen.

Sådan vinder du: Hvis du er den sidste spiller tilbage,
vinder du – men kun hvis du kan klare den sidste sekvens
(indtil du hører "Pass It")!

Vox Bop One-On-One (en-mod-en)
For 2 spillere

Spillets formål: Følg med BOP IT EXTREME 2, og vær
den første, der scorer 5 point ved at reagere på
stemmekommandoerne korrekt og være hurtigere på
Bop It-knappen.

Sådan spiller du: Hver spiller tager ét håndtag og får
tildelt en farve: gul eller grøn. Den gule spiller skal styre
Twist It, Pull It og den gule side af Bop It-knappen. Den
grønne spiller skal styre Flick It, Spin It og den grønne
side af Bop It-knappen.

BEAT BOP–SPIL (MUSIKKOMMANDOER)
Beat Bop-spil spilles på samme måde som VOX BOP-
spil, bortset fra at dine kommandoer er musik!

• Lyden af en stortromme betyder "Bop It".

• En lav skraldende lyd betyder "Twist It".

• Lyden af en fløjte betyder "Pull It".

• Lyden af et lykkehjul betyder "Spin It".

• Lyden "boing" betyder "Flick It".
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birgits
Note
Please add "udfører" between "ikke" and "Flick"

birgits
Note
Change:spilerTo:spiller

birgits
Note
Please add "udføre" between "du" and "Spin"


