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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,
leĴers 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 Baby’s Eerste Sleutelbos 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

Muziek-toets

Knipperende
gezichttoets

Inleiding

Kom en speel met Baby’s Eerste Sleutelbos van VTech®! Schud het
autootje en druk op de drie interactieve toetsen voor grappige geluiden,
vrolijke melodietjes en gezongen liedjes. Deze vrolijke sleutelbos draagt
bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en bezorgt
kleintjes volop rammel- en speelplezier!

3 sleutels

Claxon-toets

Aan/Uit-volumeschakelaar
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INHOUD VAN DE DOOS
t &ÏOVTech® Baby’s Eerste Sleutelbos
t &ÏOIBOEMFJEJOH
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.

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’ (LR03) batterijen
volgens de afbeelding in het batterijenvak.
Voor optimale prestaties bevelen wij
alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Attentie
Ŗ 8oor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
Ŗ )ebruik alleen het t[pe en de soort batterijen die in deze
handleiding staan vermeld.
Ŗ )ebruik slechts ÃÃn t[pe batterijen tegelijk.
Ŗ )ebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
Ŗ )ebruik nooit beschadigde batterijen.
Ŗ 2laats de batterijen volgens de polen ,- om lekkage te
voorkomen.
Ŗ De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten
worden.
Ŗ 8erwijder lege oH zwakke batterijen uit het speelgoed.

Hoe plaats je de batterijen?

WAARSCHUWING:
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product
*et s[mbool van een doorgekruiste container geeHt aan dat
het product en de batterijen niet met het normale huisaHval
mogen worden weggegooid omdat deze stoHHen bevatten
die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.
.ever het product en/oH de batterijen aan het eind van hun
levensc[clus in bij een oHſcieel aangewezen inzamelpunt.
9in advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor inHormatie over speciale
plaatsen voor Klein Chemisch AHval K.C.A. , waar u gebruikte batterijen
en/oH producten kunt inleveren.
De chemische s[mbolen *g, Cd oH 2b geven aan dat het kwik- *g ,
cadmium- Cd oH loodgehalte 2b in de batterij hoger is dan de
reHerentieniveaus in de 4ichtlijn 200//'C.
De balk geeHt aan dat het product na 13 augustus 2005 op de
markt werd gebracht.

Hoe plaats je de batterijen?

Ŗ +ndien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
Ŗ )ooi batterijen niet weg in vuur oH in de natuur.
Ŗ 2robeer nooit gewone niet oplaadbare batterijen te herladen.
Ŗ *aal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze
daarna buiten het speelgoed op.
Ŗ *et opladen oH verwijderen van batterijen dient altijd onder
toezicht van een volwassene te gebeuren.

*elp het milieu door uw product en/oH batterijen op een verantwoordelijke
manier weg te gooien.
Kijk voor meer inHormatie op
www.stibat.nl
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar

2. Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt Baby’s Eerste Sleutelbos
automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. *et
speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te
drukken.

ACTIVITEITEN
1. 8erschuiH de Aan/Uit-volumeschakelaar
om het speelgoed aan te zetten. Je
hoort een grappig geluidseHHect, een
vrolijk zinnetje en een gezongen liedje.
*et lichtje knippert mee met het geluid.

Functies / Activiteiten

Om Baby’s Eerste Sleutelbos
AA0 te zetten, verschuiH je de
Aan/Uit-volumeschakelaar naar het
lage volume ( ) oH naar het hoge
). 8erschuiH de Aan/Uitvolume (
volumeschakelaar naar ( ) om het
speelgoed U+6 te zetten.

2. Druk op de knipperende gezichttoets
om kleuren te ontdekken en grappige
geluidseHHecten, vrolijke zinnetjes en
gezongen liedjes te horen. *et lichtje
knippert mee met het geluid.
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3. Druk op de muziek-toets om vrolijke
melodietjes te horen. *et lichtje
knippert mee met het geluid.

5. Schud de auto om korte melodietjes
en geluidseHHecten te horen. *et lichtje
knippert mee met het geluid.

Melodietjes

4. Druk op de claxon-toets om
geluidseHHecten en een vrolijk zinnetje te
horen. *et lichtje knippert mee met het
geluid.

MELODIETJES
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
10.
11.

London Bridge
*ere 9e )o 4ound the Mulberr[ Bush
Skip to M[ Lou
4ije, rije in een wagentje
De wielen van de bus
;ankee Doodle
*ickor[ Dickor[ Dock
Klap eens in je handjes
*ot Cross Buns
*oedje van papier
Loob[ Loo
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GEZONGEN LIEDJES

Liedje 2
+k ben geel en ik ben klein.
Kom speel met mij, dat vind ik ſjn!
Joepie!
Liedje 3
Zullen we op reis gaan?
6oeterdetoet, ik kom er aan!

ONDERHOUD EN VERZORGING
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 Helle zon oH in de buurt
van een andere warmtebron.
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 oH water.
5. 4einig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

Onderhoud en verzorging

Liedje 1
2ak je de sleutels dan gaan we op reis.
Kom we gaan rijden met z’n twee.
Jippiejajee!

LET OP:
Als Baby’s Eerste Sleutelbos opeens stopt oH als het geluid slechter
wordt
1 Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2 Zet het daarna weer aan.
3. BlijHt het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door
bijna lege batterijen.
4. 8ervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
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BELANGRIJKE MEDEDELING:
*et ontwerpen en ontwikkelen van educatieH 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 inHormatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig
en accuraat is. *et kan echter gebeuren dat er Houten 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 heeHt met, oH suggesties heeHt
voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
6eleHoonnummer 0031 0 495-459123 /
'-mail klantenservice"vtech.com
Let op:

Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.

Onderhoud en verzorging

BlijHt het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact
op met onze klantenservice, e-mail klantenservice"vtech.com /
teleHoonnummer 0031 0 495-459123
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