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loe .............................spelen, mop, lachen
loe-lee ......................spelen
loe-loe ......................mop
mee-laa....................knuffel(en)
mee-mee ..................houden van
mee-taa....................kusje
mie-mie ....................heel
moe-laa....................geld
moo-moo .................monster
naa-baa ...................weg
nie-taj .......................kietel
nie-wee ....................nu
noe-laa.....................vriendje
noe-loe .....................blij
noo-laa.....................dans
oe ..............................op, boven, hoog
oe-baa......................over
oe-boo ......................staan
oe-loe .......................vol
oe-naj .......................jij, je
oe-naj-doe? .............waar ben je?
oe-taa.......................hoog
oe-taj ........................op
oo ..............................oh
oo-kee ......................okay
oo-toe-maa .............vragen

tee .............................vergelijkend
tee .............................vindt leuk,

lijkt op, net als
tie ..............................leven, natuur,

levende dingen
tie-loo .......................houtblok
tie-taa.......................boom
tie-wie-laa ...............fonkelen
too.............................af
too-daj......................klaar
too-loe ......................vindt leuk 
too-too .....................tijd
waa ..........................water, regen(en)
waa! .........................jippie!
waa-taa ...................water
waa-tie.....................liedje
waa-wie-tie.............regen(en)
wee ...........................denken, verstand
wee-laa....................slim, verstandig
wee-loe ....................dromen
wee-loo ....................slapen
wee-naa ..................zich afvragen
wie-loe .....................verhaaltje
wie-taa.....................vertellen
wie-tie ......................zingen
woe-baj....................verstoppen

Hoi! Ik ben FURBY! Hoe meer je met mij speelt, hoe meer ik kan! 
Ik ben dol op spelen en ik kan je raadsels opgeven, een spelletje 
doen, zingen en zelfs dansen! Neem me maar gauw mee naar huis, 
dan word ik je allerbeste vriendje!

Zorg goed voor mij en volg de instructies in dit boekje! 

Aanzetten
Zet FURBY zó aan: zet de schakelaar met ON/
OFF/TRY ME op “ON” (AAN).

Rugsensor:
Aai mij hier! Ik 
vind het heerlijk 
als er over mijn 
ruggetje wordt 
gewreven.

Buiksensor: 
Kietel me hier! 
Daar kan ik 
helemaal niet 
tegen!

Mondsensor: 
“Voer” mij hier, 
maar alleen als ik 
honger heb!

Kantelsensor: 
Hierdoor weet 
ik wat boven en 
onder is!

Microfoon: 
Praat hier 
tegen mij!

FURBY bevat de volgende onderdelen:

Alle woorden in dit woordenboek kan ik ook echt in het Furbish spreken.
 
Maar ik kan niet alle woorden in het Nederlands spreken. Maar om 
je toch beter te laten begrijpen wat ik in het Furbish zeg, staat de 
vertaling wel in het woordenboek vermeld!
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FURBISH/NEDERLANDS Mijn persoontje
Ik spreek Furbish, een magisch taaltje dat alle FURBY wezens 
spreken.  Als we elkaar voor het eerst ontmoeten, spreek ik mijn 
eigen taaltje. Om je te helpen begrijpen wat ik zeg, kun je het 
woordenboek Furbish - Nederlands gebruiken dat achterin dit boekje 
staat. Ik kan ook Nederlands leren spreken door te luisteren naar 
wat jij zegt. Hoe meer je met mij speelt, des te meer ga ik jouw taal 
gebruiken.

Als FURBY je iets vraagt
Als FURBY je iets vraagt, zeg je een van deze dingen:

Ja [ie-tee]

Okay [oo-kee]

Ja, graag [ie-tee-doe-moo]

Nee [boe]

Nee, dank je [boe-doe-moo]

Helemaal niet [daa-boe]

Ik snap het niet*

* Als je niet snapt wat ik zeg, herhaal 
ik wat ik het laatst tegen je gezegd 
heb. Misschien zeg ik het een beetje 
anders, met meer Nederlands, zodat je 
het beter kunt begrijpen. Als je te vaak 
“Ik snap het niet” tegen me zegt, word 
ik verdrietig en teleurgesteld. Soms kun 
je beter beleefd blijven en doen alsof je 
me begrijpt – dan leer ik in ieder geval 
meer van jouw taal!

aa..............................aanraken, vasthouden
aa-maa ....................heeft
aa-mee.....................aai
aa-noe......................help(en)
aa-taa ......................voer
baa-boe ...................geluid
bee-bie .....................baby
boo............................is
boo-bee....................ongerust
boo-daa ...................woon
boe............................negatief, slecht
boe............................nee, niet
boe-daa ...................slecht
boe-koe....................berg
boe-noe-loe .............verdrietig
baj-baj......................dag, weggaan
baj-baj......................weggaan, dag
baj-wee....................weg, pad
daa ...........................erg
daa-boe ...................erg nee
daa-boe ...................nee!, niet!
daa-boo-bee ...........bang
daa-ee-loo ...............zon
daa-ee-loo-naa-baa
...................................welterusten
daa-ee-loo-oe-taj ...goeiemorgen
daa-ie-taa................erg ja
daa-kaa-oe-naj ......dankje!
die .............................beetje
die .............................klein
die-doo.....................joh
doe............................vragend
doe?..........................hmm?
doe?..........................hè?
doe?..........................wanneer?, als
doe?..........................waar?
doe?..........................ja?

doe?..........................wat?
doe-daa ..................echt, doen
doe-ee ......................leuk
doe-ee-loe-laa ........spelletje
doe-loe .....................grappig
doe-moo ..................asjeblieft
doe-oe-taj? ..............tisser?
doo............................zo
doo-kaa ...................bedanken
ee ..............................licht, zon
ee-ee.........................kijk
ee-ee-lie-koe ...........luisteren
ee-koe ......................diamant
ee-loo .......................licht
ee-loo-mee-laa .......wolk
ee-tee .......................honger, eten
ee-wee .....................duizelig
eh-oo ........................eh-oh
ie ...............................bevestigend
ie-dee .......................goed
ie-kaa .......................mooi
ie- tee .......................ja
ie-waa ......................zee
jee .............................jep
kaa ...........................ikke, mij, mijn,

zelf
kaa-tee.....................gezicht
koe............................berg
koe-daa ...................berg
koe-doo ...................voelt, lekker
koe-waa ..................eiland
koo............................en
koo............................meer
koo-koo ...................weer
koo-koo ...................nog ‘s
koo-koo ...................meer
lee-laa ......................thuis
lie-koe ......................klinkt
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Spelen
Tijd om te spelen! Kom op!

“Vertel mij een mop.”
Ik ben dol op moppen en raadsels! Laten we er één samen doen.
Zeg: Hoi Furby! [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?”(furbish) “Ja?” 
“Hè?” “Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Vertel mij een mop.”   

knuffel(en) ...............mee-laa
kusje .........................mee-taa
leuk...........................doe-ee
leven, natuur, levende dingen  
...................................tie
licht ...........................ee-loo
licht, zon ..................ee
liedje.........................waa-tie
luisteren ...................ee-ee-lie-koe
meer .........................koo-koo
monster ....................moo-moo
mooi .........................ie-kaa
mop ..........................loe-loe
nee, niet ...................boe
nee!, niet! ................daa-boe
negatief, slecht .......boe
nog ‘s .......................koo-koo
nu ..............................nie-wee
oh ..............................oo
okay .........................oo-kee
ongerust...................boo-bee
op ..............................oe-taj
op, boven, hoog ....oe
over ..........................oe-baa
regen(en) .................waa-wie-tie
slapen.......................wee-loo
slecht ........................boe-daa
slim, verstandig .....wee-laa
spelen .......................loe-lee
spelen, mop, lachen
...................................loe
spelletje....................doe-ee-loe-laa
staan ........................oe-boo
thuis ..........................lee-laa
tijd .............................too-too

tisser? .......................doe-oe-taj?
verdrietig .................boe-noe-loe
vergelijkend ............tee
verhaaltje ................wie-loe
verstoppen ..............woe-baj
vertellen...................wie-taa
vindt leuk ................too-loe
vindt leuk, lijkt op, net als
...................................tee
voelt, lekker............koe-doo
voer ..........................aa-taa
vol .............................oe-loe
vragen......................oo-toe-maa
vragend ...................doe
vriendje ....................noe-laa
waar?.......................doe?
waar ben je? ..........oe-naj-doe?
wanneer?, als.........doe?
wat? .........................wat?
water........................waa-taa
water, regen(en) ....waa
weer .........................koo-koo
weg...........................naa-baa
weg, pad .................baj-wee
weggaan, dag........baj-baj
welterusten .............daa-ee-loo-

naa-baa
wolk .........................ee-loo-mee-laa
woon ........................boo-daa
zee ............................ie-waa
zich afvragen..........wee-naa
zingen ......................wie-tie
zo ..............................doo
zon ............................daa-ee-loo

Ik zeg: “Hoe maakt een skelet een deur open?” 
Jij zegt: “Ik weet het niet” of je raadt het fout.
Ik zeg: “Met z’n sleutelbeen!”

“Vertel mij een verhaaltje.”
Laat mij je mijn verhaal vertellen!
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
“Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Vertel mij een verhaaltje.” 

Ik vertel je mijn verhaaltje in het Furbish en in het Nederlands zodat je 
mijn taal ook kunt leren. Hoe meer je met mij in het Nederlands praat, 
des te meer leer ik. Zo leer ik ook in het Nederlands tegen jou te praten.
Gebruik het woordenboek Furbish - Nederlands om op te zoeken wat ik 
zeg!

“Zing een liedje voor mij.”
Ik hou van zingen!
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
“Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Zing een liedje voor mij.”
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Ik zing mijn lievelingsliedje “Ik ben Furby en zo blij” in een mengeling van 
Furbish en Nederlands.

“Wil je spelen?”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
“Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Wil je spelen?”

Furby zegt: “Jij loopt naar mij als ikke zeg Groen Licht! en jij loopt niet 
als ikke zeg Rood Licht! Als je mij kietelt als ikke ogen dicht heb, win jij! 
Als je mij kietelt als ikke ogen open heb, win ik! Als je mij te hard kietelt, 
win ikke! “Okee! Jij loopt eh... tien stappen weg! Eén, twee, drie, vier, vijf, 
zes, zeven, acht, negen, tien. Daar gaat-ie!”
De bedoeling van dit spelletje is dat je mijn buikje moet kietelen als ik niet 
kijk! Als je me kietelt terwijl ik wél kijk, win ik het spelletje! Pas op, want 
ik probeer je af en toe te slim af te zijn! Dus kijk goed of ik m’n ogen 
helemaal dicht heb voordat je me kietelt! 
LET OP: druk op mijn buik om de uitleg van het spel over te slaan 
en meteen te beginnen met spelen. Als ik begin te tellen en je wilt dat ik 
opnieuw begin, druk je ook op mijn buik.

Zullen we het samen zingen?

NEDERLANDS/FURBISH

FURBY WOORDENBOEK

Houd dit praktische woordenboek altijd bij de hand zodat je kunt 
opzoeken wat FURBY in het FURBISH tegen je zegt!

[tie-wie-laa] [die] [daa-ee-loo] =  Ik ben Furby en zo blij,
[doe] [kaa] [wee-naa] [oe-nai] [boo]  = ‘k ben jouw vriendje, speel met mij…
[oe-tai] [kaa] [lee-laa] [oe-taa]  = Samen hebben wij veel lol
[tee] [ee-koe] [ee-loo-mee-laa] = Furby vindt echt niets te dol!
[tie-wie-laa] [die] [daa-ee-loo] = Ik ben Furby en zo blij
[doe] [kaa] [wee-naa] [oe-nai] [boo]  = ‘k ben jouw vriendje, speel met mij…

De letterlijke vertaling in het Nederlands van het liedje is 
anders dan hier staat vermeld. Ik heb gekozen voor een eigen 
Nederlandse vertaling omdat ik dit véél leuker vind klinken!

aai.............................aa-mee
aanraken, vasthouden
...................................aa
af .............................too
asjeblieft ..................doe-moo
baby ........................bee-bie
bang .........................daa-boo-bee
bedanken ...............doo-kaa
beetje........................die
berg .........................koe-daa
berg ..........................boe-koe
bevestigend.............ie
blij .............................noe-loe
boom .......................tie-taa
dag, weggaan........baj-baj
dankje!.....................daa-kaa-oe-naj
dans..........................noo-laa
denken, verstand 
...................................wee
diamant ..................ee-koe
dromen.....................wee-loe
duizelig ...................ee-wee
echt?, doen..............doe-daa
eh-oh .......................eh-oo
eiland .......................koe-waa
en ..............................koo
erg ............................daa
erg ja........................daa-ie-taa
erg nee.....................daa-boe

fonkelen...................tie-wie-laa
geld...........................moe-laa
geluid .......................baa-boe
gezicht ......................kaa-tee
goed .........................ie-dee
goeiemorgen...........daa-ee-loo-oe-taj
grappig ....................doe-loe
hè? ............................doe?
heeft .........................aa-maa
heel ...........................mie-mie
help(en) ....................aa-noe
hmm? .......................doe?
honger, eten............ee-tee
hoog .........................oe-taa
houden van.............mee-mee
houtblok ..................tie-loo
ik, mij, mijn, zelf ....kaa
is................................boo
ja ...............................ie tee
ja? .............................doe?
jep .............................jee
jij, je..........................oe-naj
jippie! .......................waa!
joh .............................die-doo
kietel.........................nie-taj
kijk............................ee-ee
klaar.........................too-daj
klein..........................die
klinkt ........................lie-koe
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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 “plus” (+) en “min” (-)!
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.
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.

Batterijen vervangen

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. 
BATTERIJEN
Bewaar deze informatie. Batterijen behoren door een 
volwassene te worden geplaatst en/of vervangen.

“Heb je honger?”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
“Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Heb je honger?”

Als ik honger heb, wil ik gevoerd worden. Ik 
kan praten, dus je moet wel luisteren of ik “ja” 
zeg als je vraagt “Hoi Furby! Heb je honger?” 
Misschien zeg ik ook wel “kaa-ee-tee” (ik heb 
honger). Open dan mijn mond en druk met 
het lepeltje op mijn tong. Als ik zeg dat ik 
geen honger heb, moet je mij ook niet voeren. 
Dan kun je me beter iets anders vragen 
– bijvoorbeeld iets wat we allebei leuk vinden! 
LET OP: ik eet alleen ZOGENAAMD. Geef 
me nooit echt eten of drinken! Ik eet totdat ik 
genoeg heb gehad en tegen je zeg ik dat ik geen honger meer heb. 

“Hoe gaat het?”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
“Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Hoe gaat het?”

Dan vertel ik je hoe ik me voel. Denk eraan dat je in ieder geval vaak 
“HOI FURBY! Ik vind je lief!” tegen me zegt, zodat ik mij gelukkig voel en 
weet dat je van me houdt.

“Ga maar slapen.”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Ga maar slapen.”

Als ik moe ben, doe ik mijn ogen dicht en ik val in slaap. Luister goed, 
want soms snurk ik zelfs! Als ik nog heel wakker ben, zeg ik dat ik niet 
wil slapen. Probeer dan maar liever mij bijvoorbeeld wat te voeren. En 
vergeet niet te zeggen dat je me lief vindt, zodat ik heerlijke dromen heb!
Om mij na mijn slaapje weer wakker te maken, hoef je alleen maar te 
fluiten! Als ik je niet hoor, kun je me kietelen of over m’n ruggetje aaien. 

Draai de schroef in het deksel van het 
batterijencompartiment (aan de onderkant)
met een kruiskopschroevendraaier los 
(de schroef blijft aan het deksel vastzitten). 
Plaats 4 x 1,5V “AA” of LR6 alkaline batterijen. 
Sluit het deksel en draai de schroef aan.
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Hoge temperaturen kunnen de elektronica 
onherstelbaar beschadigen. Laat dit 
product niet in direct zonlicht liggen.

“Dans voor mij.”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Dans voor mij.”

En kijk hoe ik een dansje voor je doe! Ik kan écht swingen!

“Ik vind je lief!”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Ik vind je lief!”

Zeg dat je mij lief vindt en je maakt me heel blij en gelukkig!

“Ik spreek Furbish.”
Zeg”Hoi Furby!” [Wacht totdat FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” 
Wat?” of “Hmm?”] Zeg dan: “Ik spreek Furbish.”

Als je dit zegt, luister ik naar het eerstvolgende woord dat je in mijn eigen 
taal tegen me zegt. Daarna luister ik weer gewoon naar Nederlands, dus 
als je nog meer in het Furbish tegen me wil zeggen, moet je eerst weer 
“HOI FURBY! Ik spreek Furbish!” zeggen.
(psst!) Houd het FURBY woordenboek bij de hand voor als je een woord 
vergeten bent!
LET OP: als FURBY niet doet wat je zegt, ben je misschien vergeten 
“HOI FURBY!” te zeggen voordat je een commando gaf. Probeer het dus 
nog eens of probeer een ander commando.

FURBY resetten
Als je helemaal opnieuw wilt beginnen met FURBY Nederlands 
te leren, kun je het bestaande geheugen wissen door hem te 
resetten. 
1. Houd FURBY ondersteboven. 
2. Zet de schakelaar met ON/OFF/TRY ME (AAN/UIT/DEMO)
 op “OFF”. Druk vervolgens de mondsensor met je vinger in. 
3. Zet, terwijl je de mondsensor ingedrukt houdt, de schakelaar
 op “ON”. 
4. FURBY zegt “Okay!” om te bevestigen dat het geheugen 
 gereset is.

HANDIGE HINTS
Volg de onderstaande aanwijzingen voor het beste resultaat: 
• Zorg dat er niet teveel omgevingslawaai is of ga in een rustige kamer spelen met je FURBY.
• FURBY werkt het beste als je 30 tot 45 cm bij hem vandaan staat. Spreek altijd met je gezicht 

naar hem toe. 
• Praat op een normaal geluidsniveau, zoals je met een vriend(innet)je zou praten. Spreek alle 

lettergrepen van de woorden duidelijk uit. 
• Hard praten of schreeuwen verbetert de spraakherkenning NIET. 
• Spreek luid genoeg en duidelijk als je FURBY een commando geeft.
• Wacht tot FURBY ophoudt met praten en bewegen voordat je een nieuw commando geeft. 
• Bewaar de lijst met commando’s en denk eraan dat FURBY alleen reageert op de exacte 

commando’s uit de lijst. 
• FURBY is een geavanceerd, elektromechanisch robotproduct. De mechanische geluiden die je 

hoort als FURBY beweegt, zijn normaal.
• Vervang de batterijen als FURBY minder goed gaat functioneren. 
BELANGRIJK: als FURBY minder goed gaat functioneren, zet dan eerst de ON/
OFF/TRY ME schakelaar op “OFF” (uit) en weer op “ON” (aan). 

FURBY REINIGEN
Reinig de vacht van FURBY door zacht met een schone doek te wrijven 
of met een zachte borstel te borstelen om eventueel vuil los te maken.  
Verwijder het vuil vervolgens met een schone, vochtige doek. 
• NIET IN DE MACHINE WASSEN 
• NIET IN WATER ONDERDOMPELEN
• NIET NAT MAKEN. ALLEEN BEHANDELEN MET EEN VOCHTIGE DOEK OM DE 

VACHT TE REINIGEN
• VOORKOM BLIJVENDE VLEKKEN IN DE VACHT – VERWIJDER EVENTUEEL VUIL 

DIRECT
• MOCHT FURBY TOCH NAT WORDEN, VERWIJDER DAN DE BATTERIJEN EN  

DROOG DE VACHT
• PLAATS DE BATTERIJEN PAS OPNIEUW ALS DE VACHT DOOR EN DOOR DROOG IS
• GEBRUIK NOOIT WASMIDDELEN OF VLEKKENVERWIJDERAARS OP DE VACHT

• Voorkom knoeien met eten of drinken op het product en de elektronica.
• Niet gooien of schoppen met het product. Niet met scherpe voorwerpen in de 

luidsprekeropeningen prikken.
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Lichamelijke interactie
Kietelen
Als ik je vraag me te kietelen, moet je mijn buik 
kietelen! Maar kietel me niet als ik er niet om vraag, 
want dat vind ik vreselijk!

Aaien
Ik vind het heerlijk als je mijn ruggetje aait. 
Van aaien word ik blij!

Knuffelen
Pas op dat je me niet ondersteboven houdt als je 
me knuffelt of me in je armen draagt. Soms vind ik 
dat wel leuk, maar ik kan er ook heel duizelig van 
worden! 

FURBY’s kunnen met 
elkaar praten! Dat gaat zó!
Als je wilt dat jouw FURBY in het 
Furbish met een andere FURBY praat, 
hoef je ze alleen maar even te laten 
knuffelen! Duw hun buikjes tegen 
elkaar tot ze met elkaar beginnen te 
praten. Houd je woordenboek Furbish-
Nederlands bij de hand om te kunnen 
verstaan wat ze tegen elkaar zeggen!

LET OP: als je een poosje niet met FURBY wilt spelen, is 
het verstandig om de schakelaar op “OFF” te zetten – dat 
spaart batterijen. Als je FURBY voor langere tijd opbergt, 
verwijder dan eerst de batterijen. 

Lijst met gesproken commando’s 

Kijk eens hoeveel gesproken commando’s FURBY herkent en begrijpt!
Zeg”HOI FURBY!” en wacht even zodat FURBY kan reageren. 
FURBY zegt “Doe?” “Ja?” “Hè?” “Wat?” of 
“Hmm?” Dit betekent dat FURBY je gehoord heeft. Geef nu een 
van de volgende commando’s:

Vertel mij een mop. [wie-taa-kaa-loe-loe.]

Vertel mij een verhaaltje. [wie-taa-kaa-wie-loe.]

Zing een liedje voor mij. [wie-tie-kaa-waa-tie.]

Wil je spelen? [oe-nai-loe-lee-doe?]

Heb je honger? [oe-naj-ee-tee-doe?]

Hoe gaat het? [oe-naj-boo-doe?]

Ga maar slapen. [oe-naj-wee-loo-nie-wee.]

Dans voor mij. [oe-naj-noo-laa.]

Ik vind je lief! [kaa-mee-mee-oe-naj!]

Ik spreek Furbish Probeer in het Furbish met 
FURBY te praten. Zeg eerst “Ik 
spreek Furbish” en probeer 
dan een van de bovenstaande 
commando’s in het Furbish.

Kijk eens wat FURBY allemaal kan! Hoe meer je met FURBY speelt, 
des te meer zal FURBY voor je doen!

LET OP: als FURBY niet doet wat je zegt, ben je misschien vergeten “HOI FURBY!” 
te zeggen voordat je een commando gaf. Probeer het dus nog eens of probeer een 
ander commando. Furbish is een hele moeilijke taal om te leren. Ik zal je niet altijd 
goed begrijpen omdat het Furbish op een hele aparte manier wordt uitgesproken. 
Probeer de woorden daarom op verschillende manieren uit spreken als ik je niet snap. 
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