
Beer Arthur

Algemene informatie over Arthur

Het belangrijkste gedeelte van Arthur is om de juiste melodieën en muziek 
te hebben. Op hoofdlijnen zijn dit vaak nummers die een speciale betekenis 
hebben van vroeger (vaak de tienerjaren). Deze melodieën en/of nummers 
uploaden doe je door de volgende eenvoudige stappen:

1. Open het klittenband op de rug van Arthur en haal voorzichtig het zwarte 
doosje eruit.

2. Plug de meegeleverde USB-kabel in. De ene kant in Arthur en de andere 
kant in de computer.

3. Knijp in de linker poot van Arthur. Op de computer zou nu een scherm moe-
ten verschijnen.

4. Sleep de geluid/muziekbestanden van de computer naar de map van Arthur.

5. Knijp nogmaals in de linker poot van Arthur, maak de kabels los, stop het 
zwarte doosje weer terug in de rug van Arthur en doe de klittenbandsluiting 
weer dicht.

Energie level van Arthur

Als Arthur wat zachter tegen je begint te zingen/praten, dan is dat niets per-
soonlijks, dan heeft Arthur gewoon nieuwe batterijen nodig. Maak de klitten-
bandsluiting op zijn rug open en open het zwarte doosje met de meegelever-
de schroevendraaier. Vervang de batterijen (4x AA batterijen).

Volume level van Arthur

Arthur heeft vier volume levels. Haal het zwarte doosje uit zijn rug en je 
zult twee kleine schakelaartjes vinden als ‘volume’. Tijdens dat de muziek 
speelt, kun je deze verschuiven om een comfortabel volume niveau te vin-
den.
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Beer Arthur

Zorgen voor Arthur

Van tijd tot tijd zal Arthur natuurlijk een beetje schoongemaakt moeten wor-
den. Maar pas op, als je hem te nat maakt, dan stopt hij met zingen. Er zijn 
een aantal manieren om hem schoon te maken.

Methode 1 – Stofzuig de stoffige beer

Is Arthur wat stoffig door het spelen? Stofzuig hem dan voorzichtig. Hiermee 
kom je een heel eind om zijn vacht weer nieuw leven in te blazen.

Methode 2 – Baking soda/Zuiveringszout

Als Arthur een beetje vuil is geworden en een beetje ruikt (want ja, hij is 
en blijft een beer). Stop Arthur dan in een plastic zak en voeg een half kop-
je zuiveringszout toe. Sluit de plastic zak en schud deze. Haal Arthur uit de 
plastic zak, veeg hem af met een droge doek, tandenborstel of stofzuiger om 
weer van het poeder af te komen.

Methode 3 – Beer zeep

Soms wordt Arthur de beer zo vies, dat zeep en water de enige oplossing 
zijn. Maar pas op, dompel Arthur niet onder in water en stop hem ook niet 
in de wasmachine. Roer in een kom met vloeibaar zeep en gebruik enkel de 
bubbels om over zijn vacht te wrijven. Of stop zeep en warm water in een 
sprayflesje. Spuit dan voorzichtig op de vieze plekjes. Laat het eventjes zit-
ten en veeg Arthur daarna af met een vochtige doek.
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