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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Brul & Speel Rammelaar 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@vtechnl.com
Met de Brul & Speel Rammelaar van VTech® beleef je volop
schud- en speelplezier! Schud het leeuwtje of draai de manen voor
vrolijke reacties! Druk op de knipperende hart-toets om grappige
geluiden, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te
horen. De blad-bijtring verlicht de pijn bij het doorkomen van de
tandjes. Kom schud met mij en maak me blij!
Draaibare staart
Draaibare
manen

Knipperende
hart-toets
Aan/Uit-schakelaar

Blad-bijtring
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&ÏOVTech® Brul & Speel Rammelaar
&ÏOIBOEMFJEJOH

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel,
verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel
uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te
worden verwijderd.
Losmaken van de verpakkingsslotjes:
Draai het verpakkingsslotje.
Neem het verpakkingsslotje uit de
houder en gooi het weg bij het afval.

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 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.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.
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8QQTQRVKOCNGRTGUVCVKGUDGXGNGPYKLCNMCNKPGDCVVGTKLGPCCP
)GDTWKMCNNGGPJGVV[RGGPFGUQQTVDCVVGTKLGPFKGKPFG\G
handleiding staan vermeld.
)GDTWKMUNGEJVUÃÃPV[RGDCVVGTKLGPVGIGNKLM
)GDTWKMPQQKVPKGWYGGPQWFGDCVVGTKLGPUCOGP
)GDTWKMPQQKVDGUEJCFKIFGDCVVGTKLGP
2NCCVUFGDCVVGTKLGPXQNIGPUFGRQNGP  QONGMMCIGVG
voorkomen.
&GEQPVCEVMNGOOGPXCPFGXQGFKPIOQIGPPKGVMQTVIGUNQVGP
worden.
8GTYKLFGTNGIGQH\YCMMGDCVVGTKLGPWKVJGVURGGNIQGF
+PFKGPJGVURGGNIQGFNCPIGTGVKLFPKGV\CNYQTFGPIGDTWKMVKUJGV
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
)QQKDCVVGTKLGPPKGVYGIKPXWWTQHKPFGPCVWWT
2TQDGGTPQQKVIGYQPG PKGVQRNCCFDCTG DCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
*CCNQRNCCFDCTGDCVVGTKLGPGGTUVWKVJGVURGGNIQGFGPNCCF\G
daarna buiten het speelgoed op.
*GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGT
VQG\KEJVXCPGGPXQNYCUUGPGVGIGDGWTGP

Milieu
Verwijdering van batterijen en product
*GVU[ODQQNXCPGGPFQQTIGMTWKUVGEQPVCKPGTIGGHVCCP
dat het product en de batterijen niet met het normale
JWKUCHXCNOQIGPYQTFGPYGIIGIQQKFQOFCVFG\GUVQHHGP
DGXCVVGPFKGUEJCFGNKLMMWPPGP\KLPXQQTJGVOKNKGWGPFG
IG\QPFJGKF.GXGTJGVRTQFWEVGPQHFGDCVVGTKLGPCCPJGV
GKPFXCPJWPNGXGPUE[ENWUKPDKLGGPQHſEKGGNCCPIGYG\GP
KP\COGNRWPV
Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over
URGEKCNGRNCCVUGPXQQT-NGKP%JGOKUEJ#HXCN -%# YCCTW
IGDTWKMVGDCVVGTKLGPGPQHRTQFWEVGPMWPVKPNGXGTGP
&GEJGOKUEJGU[ODQNGP*I%FQH2DIGXGPCCPFCVJGVMYKM *I 
ECFOKWO %F QHNQQFIGJCNVG 2D KPFGDCVVGTKLJQIGTKUFCPFG
TGHGTGPVKGPKXGCWUKPFG4KEJVNKLP'%
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&GDCNMIGGHVCCPFCVJGVRTQFWEVPCCWIWUVWUQR
de markt werd gebracht.
*GNRJGVOKNKGWFQQTWYRTQFWEVGPQHDCVVGTKLGPQRGGP
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar
Om de Brul & Speel Rammelaar AAN
VG\GVVGPXGTUEJWKHLGFGAan/Uitschakelaar naar (
). Verschuif de
#CP7KVUEJCMGNCCTPCCT  ) om het
URGGNIQGF7+6VG\GVVGP

2. Bijtring
Voordat de bijtring in gebruik wordt
IGPQOGPGPPCGNMIGDTWKMFKGPV
de bijtring met warm water en wat
\GGRUEJQQPIGOCCMVVGYQTFGP
5RQGNFGDKLVTKPIIQGFCHGPNCCVFG\G
XGTXQNIGPUQRFTQIGP)GDTWKM)''0
MQMGPFYCVGTUVQQOOCIPGVTQPQH
vaatwasser om de bijtring schoon te maken.

3. Automatische uitschakeling


1ODCVVGTKLGPVGURCTGPUEJCMGNVFGBrul & Speel Rammelaar
automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld.
*GVURGGNIQGFMCPYGGTIGCEVKXGGTFYQTFGPFQQTQRFG
MPKRRGTGPFGJCTVVQGVUVGFTWMMGP*GVUEJWFFGPXCPFG
TCOOGNCCT\CNJGVURGGNIQGFPKGVCEVKXGTGP

Let op: 9CPPGGTJGVURGGNIQGFVKLFGPUJGVURGNGPWKVUEJCMGNV
raden wij aan om de batterij te vervangen.
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ACTIVITEITEN
1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar om
JGVURGGNIQGFCCPVG\GVVGP,GJQQTV
GGPIG\QPIGPNKGFLGXTQNKLM\KPPGVLG
GPGGPITCRRKIIGNWKFLG*GVNKEJVLG
knippert mee met het geluid.
 &TWMQRFGknipperende harttoetsQOIG\QPIGPNKGFLGUXTQNKLMG
\KPPGVLGUITCRRKIGIGNWKFGPGP
melodietjes te horen. Schud het
leeuwtje tijdens een melodietje om
grappige geluiden aan het melodietje
VQGVGXQGIGP*GVNKEJVLGMPKRRGTV
mee met het geluid.
 &TCCKFGmanen om grappige
IGNWKFGPGPXTQNKLMG\KPPGVLGUVGJQTGP
*GVNKEJVLGMPKRRGTVOGGOGVJGV
geluid.

 *GVFTCCKGPCCPFGstaart draagt bij
aan de ontwikkeling van de motorische
vaardigheden.

5. Schud het leeuwtje om de
bewegingssensor te activeren en
XTQNKLMGTGCEVKGUVGJQTGP*GVNKEJVLG
knippert mee met het geluid.
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MELODIETJES
 #KMGP&TWO
 &TKGOCCNFTKGKUPGIGP
 *QGFLGXCPRCRKGT
 (CTOGTKPVJG&GNN
 *QQHFUEJQWFGTUMPKGGPVGGP
 ;CPMGG&QQFNG
 *GVCNHCDGVNKGF
 +M\CIVYGGDGTGP
 +PGGPITQGPITQGPMPQNNGPNCPF
/WHſP/CP
*GVTGIGPVJGVTGIGPV
12. Op een grote paddenstoel
13. We maken een kringetje
14. Zakdoekje leggen
$NQYVJG/CP&QYP

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
5EJWFOGVOKLFCVOCCMVOGQ\QDNKL
<KPIGPNCEJKMURGGNJGVNKGHUVFGJGNGFCI
Liedje 2
*CNNQXTKGPFLGKMDGPGGPXTQNKLMNGGWYVLG
/GVOKLPOCPGPXQGNKMOKLITQQVGPUVGTM
Liedje 3
+MDGPGGPNGGWYKMDTWNGPKMURGGN
,KLDGPVOKLPXTKGPFLGMQOURGGNOGVOGOGG
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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 nietXQQTNCPIGTGVKLFKPFGHGNNG\QPQHKPFG
buurt van een andere warmtebron.
 #NUJGVURGGNIQGFXQQTNCPIGTGVKLFPKGVYQTFVIGDTWKMVKUJGV
aan te bevelen de batterij 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 de Brul & Speel Rammelaar opeens stopt of als het geluid
slechter wordt:
 <GVFCPJGVURGGNIQGFWKVGPNCCVJGV\QGPMGNGOKPWVGPUVCCP
2. Zet het daarna weer aan.
 $NKLHVJGVRTQDNGGODGUVCCPFCPMCPJGVXGTQQT\CCMVYQTFGPFQQT
een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
$NKLHVJGVRTQDNGGOPQIUVGGFUDGUVCCPPGGOFCPCWDEQPVCEV
QROGVQP\GMNCPVGPUGTXKEGGOCKNMNCPVGPUGTXKEG"XVGEJPNEQO
VGNGHQQPPWOOGT    
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BELANGRIJKE MEDEDELING:
*GVQPVYGTRGPGPQPVYKMMGNGPXCPGFWECVKGHURGGNIQGFICCV
gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate
UGTKGWUQRXCVVGP9KL\GVVGPQPUXQNNGFKIKPQOGT\GMGTXCPVG\KLP
FCVFGKPHQTOCVKGFKGFGMGTPXCPQPURTQFWEVKU\GGTPCWYMGWTKI
GPCEEWTCCVKU*GVMCPGEJVGTIGDGWTGPFCVGTHQWVGPXQQTMQOGP
*GVKUXQQTWXCPDGNCPIQOVGYGVGPFCVYKLXQNNGFKICEJVGTQP\G
RTQFWEVGPUVCCPGPWCCPOQGFKIGPEQPVCEVQRVGPGOGPOGVQP\G
MNCPVGPUGTXKEGKPFKGPWRTQDNGOGPJGGHVOGVQHUWIIGUVKGUJGGHV
XQQTQP\GRTQFWEVGP9KLUVCCPWFCPITCCIVGYQQTF
6GNGHQQPPWOOGT    
'OCKNMNCPVGPUGTXKEG"XVGEJPNEQO
Let op:

Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.
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Garantievoorwaarden
VTech Electronics
Europe B.V.
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. staat garant voor de kwaliteit van het door
u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar
volledige garantie onder de volgende voorwaarden:
1.

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.

2.

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.

3.

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

4.

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.

5.

Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie
geldt alleen voor de Benelux landen.
VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland

Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:

vtechnl.com

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003471-00x NL

