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5 pluche
dierenvriendjes

Draaiend mobiel

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Dierenvriendjes 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@vtechnl.com
Het Dierenvriendjes Mobiel van VTech® bevat drie bekende
slaapliedjes, rustgevende natuurgeluiden en 40 melodietjes. De vijf
pluche dierenvriendjes die ronddraaien op de muziek en het licht dat
van kleur verandert, zorgen ervoor dat het kleintje rustig in slaap kan
vallen. De geluidssensor activeert het mobiel wanneer het kleintje
huilt. Gebruik de verstelbare tijdklok en geef zelf aan hoe lang het
Dierenvriendjes Mobiel speelt.

Speelstandschakelaar
Muziektoets

Aan/Uit-tijdklokschakelaar
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INHOUD VAN DE DOOS
Eén VTech® Dierenvriendjes Mobiel activiteitenpaneel
Eén bovenstuk
Eén middenstuk
Twee losse blaadjes
Vijf pluche dierenvriendjes
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, zal het demolabel aan de achterzijde van het product automatisch worden verwijderd.
Mocht het demo-label niet verwijderd zijn, verwijder deze dan zelf om
normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje
aan de achterkant van het
activiteitenpaneel. Gebruik
hiervoor een muntstuk of een
schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe ‘AA’ (LR6)
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.

Hoe plaats je de batterijen?

-
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t 7PPSPQUJNBMFQSFTUBUJFTCFWFMFOXJKBMLBMJOFCBUUFSJKFOBBO
t (FCSVJLBMMFFOIFUUZQFFOEFTPPSUCBUUFSJKFOEJFJOEF[FIBOEMFJEJOH
staan vermeld.
t (FCSVJLTMFDIUTÏÏOUZQFCBUUFSJKFOUFHFMJKL
t (FCSVJLOPPJUOJFVXFFOPVEFCBUUFSJKFOTBNFO
t (FCSVJLOPPJUCFTDIBEJHEFCBUUFSJKFO
t 1MBBUTEFCBUUFSJKFOWPMHFOTEFQPMFO  PNMFLLBHFUF
voorkomen.
t %FDPOUBDULMFNNFOWBOEFWPFEJOHNPHFOOJFULPSUHFTMPUFO
worden.
t 7FSXJKEFSMFHFPG[XBLLFCBUUFSJKFOVJUIFUTQFFMHPFE
t *OEJFOIFUTQFFMHPFEMBOHFSFUJKEOJFU[BMXPSEFOHFCSVJLU JTIFU
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
t (PPJCBUUFSJKFOOJFUXFHJOWVVSPGJOEFOBUVVS
t 1SPCFFSOPPJUHFXPOF OJFUPQMBBECBSF CBUUFSJKFOUFIFSMBEFO
t )BBMPQMBBECBSFCBUUFSJKFOFFSTUVJUIFUTQFFMHPFEFOMBBE[F
daarna buiten het speelgoed op.
t )FUPQMBEFOPGWFSXJKEFSFOWBOCBUUFSJKFOEJFOUBMUJKEPOEFS
toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product
)FUTZNCPPMWBOFFOEPPSHFLSVJTUFDPOUBJOFSHFFGUBBOEBU
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
MFWFOTDZDMVTJOCJKFFOPGGJDJFFMBBOHFXF[FOJO[BNFMQVOU
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.
%FDIFNJTDIFTZNCPMFO)H $EPG1CHFWFOBBOEBUIFULXJL )H 
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Hoe plaats je de batterijen?

Attentie
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De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op
de markt werd gebracht.
Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke
manier weg te gooien.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te
kunnen garanderen, raden wij aan de onderstaande instructies op te
volgen:
t )PVEIFUNPCJFMCVJUFOIFUCFSFJLWBOEFCBCZJOWFSCBOE
met verstrengelingsgevaar. Verwijder het mobiel van het
LJOEFSCFEKFPGEFCPYXBOOFFSEFCBCZMFFSU[JUUFOPGPQ
handen en voeten begint te steunen/kruipen.
t -FFGUJKETJOEJDBUJFNPCJFMWBOBGEFHFCPPSUFUPUNBBOEFO
t )FUNPCJFMJTCFEPFMEPNFFOCBCZWJTVFFMUFTUJNVMFSFOFOJT
niet bedoeld om mee te spelen.
t #FWFTUJHBMUJKEBMMFCJKHFMFWFSEFTMVJUJOHFO LPPSEKFFO
bevestigingsstrips) aan het kinderbedje of box, volgens de
instructies. Controleer de bevestigingen regelmatig. Bevestig
het mobiel alleen aan een kinderbedje of box met een stevige
reling en spijlen. Bevestig het mobiel niet aan boxen of
kinderbedjes met een gaaswand.
t #FWFTUJHHFFOFYUSBLPPSEKFTPGTUSJQTBBOFFOCPYPGLJOEFSCFEKF
t 7PPSEFWFJMJHIFJEWBOIFULJOEEJFOUEJUQSPEVDUHFNPOUFFSEUF
worden door een volwassene.
t 8FFTFS[FLFSWBOEBUEFCFWFTUJHJOHTTUSJQTCVJUFOIFUCFSFJL
van kinderen zijn wanneer het mobiel bevestigd is aan een box
of kinderbedje.

Veiligheidsvoorschriften

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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t 7FSXJKEFSEFCFWFTUJHJOHTTUSJQTFO[PSHFSWPPSEBUEFTUSJQTCVJUFO
het bereik van kinderen blijven wanneer het Dierenvriendjes
Mobiel van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Neem een pluche diertje met een
blaadje. Haal het koordje via de
onderkant van het grote blad (van
het bovenstuk) door de opening
en leg er een knoop in zodat het
koordje blijft hangen.
2. Neem een pluche diertje zonder
blaadje en schuif het koordje door
de gleuf van het blad. Leg een
knoop in het koordje zodat deze aan
het blad blijft hangen.
3. Bevestig het bovenstuk op het slot
van het middenstuk. Wanneer het
onderdeel goed bevestigd wordt, zal
er een ‘klik’-geluid te horen zijn. Let
op: Wanneer het bovenstuk eenmaal
bevestigd is, kan dit niet meer
verwijderd worden.

Montage instructies

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind
te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.
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5. Plaats het activiteitenpaneel tegen
de bovenste reling van de box of
het kinderbedje. Druk op de blauwe
knop en schuif de bevestigingsstrip
door de opening achter de knop.
Herhaal deze handeling bij
het bevestigen van de tweede
bevestigingsstrip.
6. Bind het koordje stevig vast aan
een spijl. Trek voorzichtig aan het
activiteitenpaneel om er zeker van
te zijn dat de strips goed vastzitten.
Het paneel dient strak tegen de
reling bevestigd te zijn. Controleer
regelmatig of het activiteitenpaneel
goed vastzit.
7. Druk op het kleine blauwe
knopje aan de achterkant van
het activiteitenpaneel en til het
middenstuk op om het mobiel los te
koppelen van het activiteitenpaneel.
8. Open het batterijklepje en
verschuif de slotjes naast
de bevestigingsstrips naar
de binnenkant van het
activiteitenpaneel en trek aan de
bevestigingsstrips om deze los te
maken.

Montage instructies

4. Bevestig het middenstuk aan het
activiteitenpaneel. Wanneer het
middenstuk goed bevestigd wordt,
zal er een ‘klik’-geluid te horen zijn.
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-tijdklokschakelaar
Verschuif de Aan/Uittijdklokschakelaar naar de
gewenste tijdsduur om het
Dierenvriendjes Mobiel AAN te
zetten. Kies een tijdsduur van 10,
15 of 20 minuten. Verschuif de
Aan/Uit-tijdklokschakelaar naar ( )
om het mobiel UIT te zetten.
Verschuif de speelstandschakelaar
om één van de drie speelstanden te
kiezen.

3. Licht/Mobiel-schakelaar
Verschuif de Licht/Mobielschakelaar naar de gewenste stand.
) om het licht en het
Kies (
mobiel te activeren. Kies ( ) om
alleen het mobiel te activeren en
kies voor ( ) om alleen het licht te
activeren.

Functies

2. Speelstandschakelaar

4. Volumetoetsen
Druk op de volumetoetsen om het
gewenste volume te kiezen. Druk
op de rechtertoets voor een hoger
volume en druk op de linkertoets
voor een lager volume.
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5. Geluidssensor
Het Dierenvriendjes Mobiel bevat een geluidssensor. Zodra
de gekozen tijdsduur van het mobiel verstreken is, zal het mobiel
automatisch uitschakelen. De geluidssensor zal het mobiel weer
BDUJWFSFO[PESBEFCBCZIVJMU

6. Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt het Dierenvriendjes Mobiel
automatisch uit na 10, 15 of 20 minuten (zonder het mobiel
te activeren). Het mobiel zal weer geactiveerd worden bij het
ESVLLFOPQFFOUPFUTPGEPPSIFUIVJMFOWBOEFCBCZ

1. Verschuif de Aan/Uittijdklokschakelaar naar de
gewenste tijdsduur. Je hoort een lief
zinnetje, afhankelijk van de gekozen
speelstand.

Activiteiten

ACTIVITEITEN

2. Verschuif de speelstandschakelaar
om een speelstand te kiezen.
Kies het boek ( ) om gezongen
slaapliedjes en vrolijke melodietjes
te horen. Kies het blad ( ) om
rustgevende melodietjes en
natuurgeluiden te horen. Kies de
muzieknoten ( ) om verschillende
melodietjes te horen.
3. Druk op de muziektoets om het
melodietje, liedje of natuurgeluid te
veranderen.
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1. Alle eendjes zwemmen in het water
 )VNQUZ%VNQUZ
3. Zagen, zagen
4. London Bridge
5. Three Little Kittens
6. Berend Botje
7. Row, Row, Row Your Boat
8. Hoofd, schouders, knie en teen
9. Sing a song of Sixpence
10. Old MacDonald
11. Zakdoekje leggen
12. Op een grote paddenstoel
13. De wielen van de bus
14. Hop Marianneke
15. Drie maal drie is negen
16. Ik zag twee beren
17. We maken een kringetje
18. Alouette
19. Poesje mauw
 .BSZ .BSZ2VJUF$POUSBSZ
 #SBINT-VMMBCZ
22. Greensleeves
23. Pachebel’s Canon in D
 /FX8PSME4ZNQIPOZ
25. In de maneschijn
 0EFUP+PZ
 4MFFQJOH#FBVUZ8BMU[0Q
28. All Through The Night
29. Twinkel, twinkel kleine ster
30. Slaap, kindje slaap
 3PDLBCZF#BCZ
32. Air
33. Für Elise

Melodietjes

MELODIETJES
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34. Vader Jacob
35. Blue Danube Waltz
36. Lavender’s Blue
 #JDZDMF#VJMU'PS5XP
38. The Swan
39. Home Sweet Home
40. Spring Song

Slaapliedje 1: Vader Jacob
Vader Jacob, vader Jacob.
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden. Alle klokken luiden.
Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.
Slaapliedje 2: Twinkel, twinkel, kleine ster
Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.

Gezongen liedjes

GEZONGEN LIEDJES

Slaapliedje 3: Slaap, kindje slaap
Slaap, kindje slaap,
daar buiten loopt een schaap.
Een schaap met witte voetjes,
die drinkt zijn melk zo zoetjes.
Slaap, kindje slaap,
daar buiten loopt een schaap.
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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 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 of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:
Als het Dierenvriendjes 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.
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@vtechnl.com /
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

Onderhoud en verzorging

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

Onderhoud en verzorging

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Het 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. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen.
Het 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@vtechnl.com
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GARANTIEBE WIJS
Naam van het product: Dierenvriendjes Mobiel
Art.-Nr. # 80-182023
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Aankoopdatum:

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

