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DJ PARTY GAME AANTAL SPELERS 2+

De DJ game , maar dan met vrienden!  
Omvat ook het Doorgeven! commando.

ZÓ SPEEL JE
Als je dit spel hebt gekozen, druk je op de Bop It! knop om  
te starten. Reageer op de commando’s door elke commando  
binnen de tijd uit te voeren. Als je Doorgeven! hoort, geef je  
de game unit snel aan een andere speler die nu verder gaat.

DJ GAME AANTAL SPELERS: 1

Je hoort een serie commando’s die je in dezelfde volgorde moet herhalen.

ZÓ SPEEL JE
Als je dit spel hebt gekozen, kies je het level dat je wil en je drukt  
op de Bop It! knop om te starten. Je hoort een serie commando’s  
gevolgd door Go! (Je moet écht wachten op Go!) Dan voer je de  
commando’s in de juiste volgorde uit. Hou ook precies dezelfde  
timing aan voor extra punten. (Als je alle commando’s met precies  
dezelfde timing uitvoert, hoor je een speciaal bonusgeluid.) In dit  
spel kun je kiezen uit drie verschillende levels (zie volgende blz.).

CLASSIC GAME AANTAL SPELERS: 1

Je hoort losse commando’s bij de muziek.

ZÓ SPEEL JE
Als je dit spel hebt gekozen, druk je op de Bop It!  
knop om te starten. Reageer op de commando’s  
door elke commando binnen de tijd uit te voeren

CLASSIC PARTY GAME AANTAL SPELERS 2+

De Classic game, maar dan met vrienden! Hierin zit ook het Doorgeven! commando.

ZÓ SPEEL JE
Als je dit spel hebt gekozen, druk je op de Bop It! knop om  
te starten. Reageer op de commando’s door elke commando  
binnen de tijd uit te voeren. Als je Doorgeven! hoort, geef je de  
unit snel aan een andere speler die nu verder gaat.

INHOUD
Bop It! Beats game unit.

DE BEDOELING
Wees snel, reageer op de commando’s en zorg dat je in het spel blijft.

Druk op de Bop It! knop.

Draai (spin) de draaitafel  
met de klok mee.

Beweeg de draaitafel één  
keer heen en weer (scratchen).

Draai de draaitafel  
tegen de klok in.

Keer de game unit om. 

Herhaal het laatste commando.

Geef de unit door aan een andere 
speler (alleen in de Party games).  

BOP IT!

SPIN IT!

SCRATCH IT!

FLIP IT!

NOG EENS!

DOORGEVEN!

ACHTERUIT!

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DE MUZIEK!
Bop It! Beats combineert het klassieke actie/reactie spel van Bop It! met muziek van je 
lievelingsartiesten, waaronder NICKI MINAJ, AVICII, en RO SHON. Er zijn in totaal vier songs.

1  MAAK EERST KENNIS MET DE BOP IT! BEATS 
COMMANDO’S

  In Bop It! Beats moet je snel reageren op de commando’s, net als in het klassieke Bop It! 
Maar nu zit er ook muziek in de mix. Blijf in het ritme om in het spel te blijven… en win! 

2 KIES JE GAME!
  Bop It! Beats omvat vijf verschillende games die je in je eentje kunt spelen of  

samen met anderen. Kies je game door de A-kant van de draaitafel te draaien. 

De A-kant van de draaitafel is altijd de bovenkant Ç  
De B-kant van de draaitafel is altijd de onderkant È

A-KANT 
DRAAITAFEL
Draai om je game  
te kiezen.

B-KANT 
DRAAITAFEL
Draai om je level te kiezen 
(alleen in DJ en DJ Party game).

Stand-by functie. Als er 10 seconden niets  
gebeurt, schakelt de unit over op stand-by.  

Druk op de Bop It! knop om weer te activeren.  
Het spel gaat terug naar de Classic game.  

Om het spel te verlaten, houd je de Bop It!  
knop drie seconden ingedrukt  

(in de Remix game).

Bop It! KNOP
Druk hier om te starten.

WINNEN
Volg de commando’s  
zo lang mogelijk. 
Probeer je eigen 
topscore te verslaan. 

WINNEN
Iedereen speelt  
samen om de hoogst 
mogelijke score te halen.

WINNEN
Volg de commando’s  
zo lang mogelijk. 
Probeer je eigen 
topscore te verslaan.

WINNEN
Iedereen speelt  
samen om de hoogst 
mogelijke score te halen.

WINNEN
In Remix scoor je  
geen punten. Het gaat 
gewoon om de lol ervan! 

REMIX GAME AANTAL SPELERS: 1+

Een freestyle game zonder gesproken commando’s. Als je de muziek hoort, kies je een van de 
Bop It! Beats commando’s om er een persoonlijke draai aan te geven!

ZÓ SPEEL JE
Als je dit spel hebt gekozen, druk je op de Bop It! knop om te starten.  
De muziek begint. Kies zelf voor Scratch It!, Achteruit!, Spin It! of  
Bop It! … Of keer de unit om (Flip It! ) voor een andere song en  
Flip It! nog een keer om terug te gaan naar de eerste song. De Remix  
game gaat door totdat de muziek afgelopen is. (Je kunt de Remix  
game ook verlaten door de Bop It! drie seconden ingedrukt te houden.)
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BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. BATTERIJEN 
 BewAAR Deze InfORmAtIe.  
BAtteRIjen BeHORen DOOR een vOlwASSene te wORDen geplAAtSt en/Of veRvAngen.

 
 
 

DE BATTERIJEN VERVANGEN

 LET OP:
1.  Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype en controleer of  

de batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van + en – !

2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of standaard en alkaline batterijen door elkaar. 

3.  Verwijder lege batterijen uit het product.

4.  Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt.

5. Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij.

6.  Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing veroorzaakt,  
plaats het dan op grotere afstand van andere apparatuur. Indien nodig kunt u resetten (uit- en weer 
inschakelen of de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen).

7.  OPLAADBARE BATTERIJEN: gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met andere batterijtypen. 
Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. Bij opladen is toezicht van een 
volwassene noodzakelijk. PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP TE LADEN.

    Lever dit product en bijbehorende batterijen afzonderlijk  
in bij een lokaal afvalverzamelpunt. Gooi ze niet weg met  
normaal huishoudelijk afval.

Om De BAtteRIjen te plAAtSen HeB  
je een kRuISkOpSCHROevenDRAAIeR  
(nIet InBegRepen) nODIg.

x3
1,5v  “AA” of  LR6 
ALKALINE
BATTERIJEN
VEREIST 

x3
1,5v  “AA” of  LR6 
ALKALINE
BATTERIJEN
VEREIST 

DEMOBATTERIJEN
INBEGREPEN

DEMOBATTERIJEN
INBEGREPEN
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3 DIT ZIJN DE LEVELS!
  In de Classic en DJ games wordt het level al spelend moeilijker.  

 
De Classic games speel je om te beginnen met de commando’s Bop It!, Spin It!, Flip It! 
en Scratch It! Dan gaat de snelheid omhoog en er komen 2 commando’s bij: Achteruit! 
en Nog eens! Als je met succes twee stellen songs voltooit, hoor je Lights Only! en de 
commando’s komen nu in licht- en geluidseffecten.  
 
In de DJ games kies je een level door de B-kant van de draaitafel te draaien.  
Er zijn drie levels in de DJ games:

Denk eraan: je kunt alleen game levels kiezen als je DJ games speelt!

LEVEL

ALS JE DIT ZIET...

BOP IT! SCRATCH IT!

FLIP IT! SPIN IT!

Achteruit!

ACTIEVE COMMANDO’S OMSCHRIJVING

1 BEGINNER Bop It!, Spin It!, Scratch It!, 
Flip It!, Achteruit!

Makkelijke, korte  
series commando’s

2 Expert Bop It!, Spin It!, Scratch It!, 
Flip It!, Achteruit!, Nog eens!

Lastige series met  
meer commando’s

3  LIGHTS 
ONLY!

Bop It!, Spin It!, Scratch It!, 
Flip It!, Achteruit!, Nog eens!

Lights-Only commando’s, 
langere series

LIGHTS-ONLY COMMANDO’S
Als je het Lights Only level in een DJ game bereikt, sta je voor een nieuwe uitdaging: 
commando’s in lichtjes. Kijk naar de lichtjes, luister naar de geluiden en probeer met 
de juiste acties te reageren.

POUND THE ALARM Performed by Nicki Minaj.
Courtesy of Cash Money Records/Republic Records under license from 
 Universal Music Enterprises.
℗ 2012 Cash Money Records Inc.
Written by Carl Falk, Bilal Hajji, Achraf Jannushi, Nadir Khayat, Onika Tanya Maraj,  and 
Rami Yacoub.
© 2012
Published by Sony/ATV Music Publishing LLC on behalf of itself, Songs of RedOne and 
Team 2101 Songs (ASCAP); Songs of Universal, Inc. on behalf of itself, Harajuku Barbie 
Music, and Money Mack Music (BMI); and Chrysalis Music/BMG Chrysalis Scandinavia AB 
(STIM).
All Rights Reserved. Used by permission.

LEVELS Written by Tim Bergling, Leroy Kirkland, Pearl Woods, Etta James and  
Arash Pournouri.
© 2011 EMI Blackwood Music Inc., EMI Virgin Songs, Inc. d/b/a EMI Longitude Music  
and Ash Pournouri Publishing.
All rights on behalf of Ash Pournouri Publishing administered by Sony/ATV Music 
Publishing LLC.
All Rights Reserved. Used by permission.

GET YOU THERE By RO SHON ℗ © 2013 Roshon Fegan.

Duracell en het logo zijn handelsmerken van Procter & Gamble en worden met 
toestemming gebruikt. © 2013 Procter & Gamble. Alle rechten voorbehouden.  

© 2013 Hasbro. Alle rechten voorbehouden. 
Vervaardigd door: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Vertegenwoordigd door: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex, UB11 1ET. UK.
Consumentenservice: Hasbro BV, Antwoordnummer 2806, 3500 VL Utrecht NL. 
Tel.: 030 2809600. E-mail: consumentenservice@hasbro.nl.  
Service consommateurs / Consumentenservice: SA Hasbro Belgium NV  
Hasbro S.A. Belgique, Industrialaan 1 bus B 1, 1702 Groot-Bijgaarden.  
Tel.: 02 467 3360. E-mail: info@hasbro.be
Bewaar deze informatie zodat u zo nodig contact met ons kunt opnemen. 
Kleuren en details in de ontwerpen kunnen afwijken van de afbeelding  
op de verpakking.

www.hasbro.nl

www.hasbro.be

EN HOE WERKEN DE SCORES?
In de Classic games krijg je een punt voor elk uitgevoerd commando. 

In de DJ games krijg je een hogere score als je de commando’s precies op de maat uitvoert. 
De game reageert met speciale licht- en geluidseffecten als je het precies goed doet.

HIGH SCORE
Wil je weten wat de hoogste score is? Kies een Classic of DJ game uit het game menu en hou 
de Bop It! knop drie seconden ingedrukt. Je hoort de High Score.  

Let op: elke keer dat je de 
batterijen vervangt, moet je 
het RESET knopje indrukken.
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