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Ŗ 8QQTQRVKOCNGRTGUVCVKGUDGXGNGPYKLCNMCNKPGDCVVGTKLGPCCP
Ŗ )GDTWKMCNNGGPJGVV[RGGPFGUQQTVDCVVGTKLGPFKGKPFG\GJCPFNGKFKPI
staan vermeld.
Ŗ )GDTWKMUNGEJVUÃÃPV[RGDCVVGTKLGPVGIGNKLM
Ŗ )GDTWKMPQQKVPKGWYGGPQWFGDCVVGTKLGPUCOGP
Ŗ )GDTWKMPQQKVDGUEJCFKIFGDCVVGTKLGP

Attentie

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij
het afval.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

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.

WAARSCHUWING:

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant
van het speelgoed. Gebruik hiervoor een
schroevendraaier.
3. Plaats 1 nieuwe ‘AAA’ (LR03) batterij
volgens de afbeelding in het batterijvak.
Voor optimale prestaties bevelen wij
alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed
vast om waterlekkage te voorkomen.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

HANDLEIDING

Blub Blub Bad Sander Sleepboot & Vriendjes

2NCCVUFGDCVVGTKLGPXQNIGPUFGRQNGP  QONGMMCIGVGXQQTMQOGP
&GEQPVCEVMNGOOGPXCPFGXQGFKPIOQIGPPKGVMQTVIGUNQVGPYQTFGP
8GTYKLFGTNGIGQH\YCMMGDCVVGTKLGPWKVJGVURGGNIQGF
+PFKGPJGVURGGNIQGFNCPIGTGVKLFPKGV\CNYQTFGPIGDTWKMVKUJGVCCPVG
bevelen de batterijen te verwijderen.
)QQKDCVVGTKLGPPKGVYGIKPXWWTQHKPFGPCVWWT
2TQDGGTPQQKVIGYQPG PKGVQRNCCFDCTG DCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
*CCNQRNCCFDCTGDCVVGTKLGPGGTUVWKVJGVURGGNIQGFGPNCCF\GFCCTPC
buiten het speelgoed op.
*GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGTVQG\KEJVXCP
een volwassene te gebeuren.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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*GNRJGVOKNKGWFQQTWYRTQFWEVGPQHDCVVGTKLGPQRGGPXGTCPVYQQTFGNKLMG
manier weg te gooien.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de
markt werd gebracht.

&GEJGOKUEJGU[ODQNGP*I%FQH2DIGXGPCCPFCVJGVMYKM *I 
ECFOKWO %F QHNQQFIGJCNVG 2D KPFGDCVVGTKLJQIGTKUFCPFG
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale
RNCCVUGPXQQT-NGKP%JGOKUEJ#HXCN -%# YCCTWIGDTWKMVGDCVVGTKLGP
en/of producten kunt inleveren.

Verwijdering van batterijen en product
*GVU[ODQQNXCPGGPFQQTIGMTWKUVGEQPVCKPGTIGGHVCCPFCVJGV
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
GPQHFGDCVVGTKLGPCCPJGVGKPFXCPJWPNGXGPUE[ENWUKPDKLGGP
QHſEKGGNCCPIGYG\GPKP\COGNRWPV
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3. Beweeg Sander Sleepboot om grappige
geluiden en melodietjes te horen. Beweeg de
sleepboot tijdens een melodie om grappige
IGNWKFGPVQGVGXQGIGP*GVNKEJVLGMPKRRGTV
mee met het geluid.

2. Druk op de knipperende gezichttoets
QOIGNWKFUGHHGEVGPXTQNKLMG\KPPGVLGUGP
IG\QPIGPNKGFLGUVGJQTGP*GVNKEJVLG
knippert mee met het geluid.

1. Druk op de Aan/Uit-toets om het speelgoed
CCPVG\GVVGP,GJQQTVGGPIG\QPIGPNKGFLG
GGPXTQNKLM\KPPGVLGGPGGPIGNWKFUGHHGEV*GV
lichtje knippert mee met het geluid.

ACTIVITEITEN

Let op: 9CPPGGTJGVURGGNIQGFCWVQOCVKUEJWKVUEJCMGNVVKLFGPUJGVURGNGP
dient de batterij vervangen te worden.

1ODCVVGTKLGPVGURCTGPUEJCMGNVSander Sleepboot automatisch uit als
GTGPKIGVKLFPKGVOGGYQTFVIGURGGNF*GVURGGNIQGFMCPYGGTIGCEVKXGGTF
worden door op de knipperende gezichttoets te drukken.

2. Automatische uitschakeling

Druk op de Aan/Uit-toets (
) om Sander
Sleepboot AAN of UIT te zetten.

1. Aan/Uit-toets

FUNCTIES
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Ŗ &GDCVVGTKLFKGPVCNNGGPFQQTGGPXQNYCUUGPGXGTXCPIGPVGYQTFGP
Ŗ )GDTWKMFKVRTQFWEVCNNGGPKPYCVGTOGVGGPVGORGTCVWWTVWUUGPGP
45 graden Celsius.
Ŗ &KVURGGNIQGFOCIPKGVIGDTWKMVYQTFGPKP\QWVYCVGT
Ŗ .CCVJGVURGGNIQGFPKGVXQQTGGPNCPIGVKLFKPJGVYCVGTNKIIGPPCFCVJGV
gebruikt is.
Ŗ &KVURGGNIQGFOCICNNGGPIGDTWKMVYQTFGPKPYCVGTYCPPGGTJGVXQNNGFKI
gemonteerd is volgens de instructies.
Ŗ .CCVGGPMKPFPQQKVCNNGGPKPDCFQOXGTFTKPMKPIVGXQQTMQOGP
Ŗ %QPVTQNGGTFGVGORGTCVWWTXCPJGVDCFYCVGTXQQTFCVWGGPMKPFKPDCF
doet. Zorg ervoor dat het water niet te heet is.
Ŗ *CCNJGVURGGNIQGFPCIGDTWKMWKVJGVYCVGT5RQGNJGVURGGNIQGF
daarna af met kraanwater en droog het af met een schone doek. Zorg
ervoor dat er geen water in het speelgoed achterblijft. Zet het speelgoed
weg om het te laten drogen.

LET OP:

5. Verbind de vriendjes met de sleepboot voor
PQIOGGTURGVVGTGPURGGNRNG\KGT

4. Plaats Sander Sleepboot op een Splash
2QKPVQOXTQNKLMGTGCEVKGUVGJQTGP*GV
lichtje knippert mee met het geluid.
(Speelsets zijn apart verkrijgbaar).

Als Sander Sleepboot 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.
 $NKLHVJGVRTQDNGGODGUVCCPFCPMCPJGVXGTQQT\CCMVYQTFGPFQQTGGPDKLPC
lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
$NKLHVJGVRTQDNGGOPQIUVGGFUDGUVCCPPGGOFCPCWDEQPVCEVQROGVQP\G
MNCPVGPUGTXKEGGOCKNMNCPVGPUGTXKEG"XVGEJPNEQOVGNGHQQPPWOOGT  
 

LET OP:

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van
een andere warmtebron.
3. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen
YCVGT\GGRQHUEJQQPOCCMOKFFGNKPJGVURGGNIQGFCEJVGTDNKLHV&TQQIJGV
speelgoed af met een schone doek en laat het goed drogen.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u
ze opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
 #NUJGVURGGNIQGFXQQTNCPIGTGVKLFPKGVYQTFVIGDTWKMVKUJGVCCPVGDGXGNGP
de batterij te verwijderen.
6. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
7. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

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

BELANGRIJKE MEDEDELING:
*GVQPVYGTRGPGPQPVYKMMGNGPXCPGFWECVKGHURGGNIQGFICCVIGRCCTFOGV
een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate serieus opvatten.
9KL\GVVGPQPUXQNNGFKIKPQOGT\GMGTXCPVG\KLPFCVFGKPHQTOCVKGFKGFG
MGTPXCPQPURTQFWEVKU\GGTPCWYMGWTKIGPCEEWTCCVKU*GVMCPGEJVGT
IGDGWTGPFCVGTHQWVGPXQQTMQOGP*GVKUXQQTWXCPDGNCPIQOVGYGVGP
dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact
QRVGPGOGPOGVQP\GMNCPVGPUGTXKEGKPFKGPWRTQDNGOGPJGGHVOGVQH
suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
6GNGHQQPPWOOGT    
'OCKNMNCPVGPUGTXKEG"XVGEJPNEQO

De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden
bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na
aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.

Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product
ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product
gekocht heeft.

De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is
aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.

Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde
reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter)
installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere
reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.

Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie
geldt alleen voor de Benelux landen.
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2.

3.

4.

5.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u
gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met
het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de
volgende voorwaarden:

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics
Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de
toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics
Europe B.V.

VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland
Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Aankoopdatum:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Postcode en plaats:

Straat en huisnummer:

Naam:

Art.-Nr. # 80-500323

Naam van het product: Blub Blub Bad - Sander Sleepboot & Vriendjes

GARANTIEBEWIJS

