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Beste ouders,
Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.
Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal
ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen
en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren,
letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik
van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om
kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.
Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken
en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van het 2-in-1 Mobiel van VTech®.
Wij van VTech® doen ons uiterste best goede producten te maken
die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze
klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /e-mail:
klantenservice@vtech.com

Aan/Uitspeelstandschakelaar

Knipperende
muziek-toets

Inleiding

Met het VTech® 2-in-1 Mobiel heeft uw kleintje altijd en overal speelen leerplezier! De drie pluche diertjes bungelen vrolijk aan het kapje
dat eenvoudig aan de kinderwagen bevestigd kan worden. Verwijder
het kapje en verander het speelgoed in een leuke rammelaar!
Kinderen ontdekken samen met de dierenvriendjes kleuren,
natuurgeluiden en muziek!

Kapje

Pluche
dierenvriendjes
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INHOUD VAN DE DOOS
Eén VTech® 2-in-1 Mobiel
Drie pluche dierenvriendjes
Eén kapje
Eén handleiding

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic,
verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en
dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.
Verwijderen demo-label:
Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald, dient u het
demo-label te verwijderen om normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje
aan de achterkant van het
speelgoed. Gebruik hiervoor een
schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (AM-4/LR03)
batterijen volgens de afbeelding
in het batterijenvak. Voor optimale
prestaties bevelen wij alkaline
batterijen aan.

Hoe plaats je de batterijen?

-

4. Plaats het klepje terug en maak het
goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor
gebruik.
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6OOR OPTIMALE PRESTATIES BEVELEN WIJ ALKALINE BATTERIJEN AAN
'EBRUIK BIJ VOORKEUR GEEN OPLAADBARE BATTERIJEN OMDAT DIE
meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen
veroorzaken
0ROBEER NOOIT GEWONE NIET OPLAADBARE BATTERIJEN TE HERLADEN
(AAL OPLAADBARE BATTERIJEN EERST UIT HET SPEELGOED EN LAAD ZE
daarna buiten het speelgoed op.
(ET OPLADEN OF VERWIJDEREN VAN BATTERIJEN DIENT ALTIJD ONDER
toezicht van een volwassene te gebeuren.
'EBRUIK SLECHTS ÏÏN TYPE BATTERIJEN TEGELIJK
'EBRUIK NOOIT NIEUWE EN OUDE BATTERIJEN SAMEN
'EBRUIK ALLEEN HET TYPE EN DE SOORT BATTERIJEN DIE IN DEZE
handleiding staan vermeld.
0LAATS DE BATTERIJEN VOLGENS DE POLEN 
OM LEKKAGE TE
voorkomen.
6ERWIJDER LEGE OF ZWAKKE BATTERIJEN UIT HET SPEELGOED
$E CONTACTKLEMMEN VAN DE VOEDING MOGEN NIET KORTGESLOTEN
worden.
)NDIEN HET SPEELGOED LANGERE TIJD NIET ZAL WORDEN GEBRUIKT IS HET
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
'OOI UW BATTERIJEN NIET WEG MET HET HUISVUIL MAAR VERZAMEL ZE IN
de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
3LUIT NOOIT MEER SOORTEN VOEDINGSAPPARATEN AAN DAN WORDT
aanbevolen.

Hoe plaats je de batterijen?

Attentie
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over
speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte
batterijen en/of producten kunt inleveren.
$E CHEMISCHE SYMBOLEN (G #D OF 0B GEVEN AAN DAT HET KWIK (G
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus
2005 op de markt werd gebracht.
(ELP HET MILIEU DOOR UW PRODUCT ENOF BATTERIJEN OP EEN VERANTWOORDELIJKE
manier weg te gooien.

Montage instructies

(ET SYMBOOL VAN EEN DOORGEKRUISTE CONTAINER GEEFT AAN DAT
het product en de batterijen niet met het normale huisafval
mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten
die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.
Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun
LEVENSCYCLUS IN BIJ EEN OFlCIEEL AANGEWEZEN INZAMELPUNT

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES
Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met
losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed
bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.
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Mobiel
 (AAL HET BEVESTIGINGSBANDJE VAN EEN
pluche dierenvriendje door een lus
van het kapje heen en maak het vast
met het klittenband.

 (AAL DE BEVESTIGINGSBAND BOVEN AAN
het kapje door de opening van het
ouderslot en maak het vast met het
klittenband.

4. Maak het kapje met het ouderslot
vast aan de kinderwagen, een
autostoeltje of aan een draagstoeltje.
Zorg ervoor dat het goed bevestigd
is.

5. Wanneer je het ouderslot vast
maakt aan een kinderwagen, een
autostoeltje of aan een draagstoeltje
gebruik dan het extra klittenband
VOOR DE VEILIGHEID VAN HET KIND (AAL
het klittenband door de opening op
het ouderslot zoals op de afbeelding
is aangegeven en sluit deze. Zorg
ervoor dat het goed bevestigd is.

Montage instructies

 (ERHAAL STAP  VOOR DE OVERIGE
dierenvriendjes.
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Rammelaar
 (AAL HET BEVESTIGINGSBANDJE VAN
een pluche dierenvriendje door een
opening van het ouderslot en maak
het vast met het klittenband.

FUNCTIES
1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Functies

 (ERHAAL STAP  VOOR DE OVERIGE
dierenvriendjes.

Om het 2-in-1 Mobiel AAN te
zetten beweeg je de Aan/Uitspeelstandschakelaar naar de
SPEELSTAND @3PELEN  ) of ‘Muziek’ (5
minuten
of 10 minuten
). Om het
2-in-1 Mobiel UIT te zetten beweeg je
de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar
Uit ( ).
2. Automatische uitschakeling
Als het 2-in-1 Mobiel een aantal seconden niet geactiveerd wordt,
SCHAKELT HET SPEELGOED AUTOMATISCH UIT (ET SPEELGOED KAN WEER
geactiveerd worden door op een toets te drukken.
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ACTIVITEITEN

2. Druk op de knipperende muziektoets in de speelstand ‘Spelen’
om gezongen liedjes, verschillende
melodietjes en geluiden te horen.
Tijdens de ‘Muziek’ speelstanden
hoor je verschillende rustgevende
melodietjes die gedurende de
GEKOZEN TIJD BLIJVEN SPELEN (ET LICHTJE
knippert mee met het geluid.
3. Activeer de bewegingssensor in de
speelstand ‘Spelen’ om verschillende
melodietjes en geluiden te horen.
Tijdens de ‘Muziek’ speelstanden
hoor je korte melodietjes en
RUSTGEVENDE NATUURGELUIDEN (ET
lichtje knippert mee met het geluid.

Activiteiten / Melodietjes

1. Verschuif de Aan/Uitspeelstandschakelaar om het
speelgoed aan te zetten. Je hoort een
gezongen liedje en vrolijke zinnetjes
OF GELUIDEN (ET LICHTJE KNIPPERT MEE
met het geluid.

MELODIETJES

2.
3.
4.
5.

0OLLY 7OLLY $OODLE
Row, Row, Row Your Boat
Klap eens in je handjes
Drie maal drie is negen
A-Tisket, A-Tasket
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GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Kom met me mee,
we gaan op reis.
Met de dieren ga je mee!

Gezongen liedjes

 2OCK A "YE "ABY
7. Beautiful Dreamer
8. Au Claire De La Lune
9. Vader Jacob
 "ICYCLE "UILT FOR 4WO
 #RADLE 3ONG
 3LEEPING "EAUTY
 3HENANDOAH
14. Fais Dodo
15. Alouette
 3LAAP KINDJE SLAAP
17. Magic Flute
18. To a Wild Rose
19. Berceuse

Liedje 2
Kom sluit je oogjes,
slaap nu maar zacht.
Warm in je bedje,
ik houd de wacht.
Liedje 3
Kleuren en dieren zijn overal.
(OOG DAAR IN DE LUCHT VLIEGEN ZE BLIJ
Zie je de vlinder hij ﬂaddert voorbij!
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Liedje 4
De gele bij, vliegt graag op en neer
en het vlindertje, doet met hem mee.
3PELEN MET JOU DAT DOEN ZE GRAAG
Ga met ze mee, op avontuur!

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en
niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de
buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan
te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het
niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:
Als het 2-in-1 Mobiel opeens stopt of als het geluid slechter wordt:
1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.

Onderhoud en verzorging

ONDERHOUD EN VERZORGING

3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door
bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact
op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com /
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123
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(ET ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN VAN EDUCATIEF SPEELGOED GAAT
gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate
serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn
dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig
EN ACCURAAT IS (ET KAN ECHTER GEBEUREN DAT ER FOUTEN VOORKOMEN
(ET IS VOOR U VAN BELANG OM TE WETEN DAT WIJ VOLLEDIG ACHTER ONZE
producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze
klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft
voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtech.com
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.

Onderhoud en verzorging

BELANGRIJKE MEDEDELING:
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