HANDLEIDING

Dierenvriendjes Telefoon
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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 zoveel 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 zoveel 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
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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Dierenvriendjes Telefoon 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

Riempje met
klittenband

Inleiding

Volop belplezier met de Dierenvriendjes Telefoon van VTech®!
Deze vrolijke telefoon laat kleintjes kennismaken met cijfers, vormen
en dier- en telefoongeluiden. Druk op de bel-toets om met de
dierenvriendjes te bellen!

Draaischijf
Spiegeltje

Bel-toets

4 cijfer/vormtoetsen
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Aan/Uitschakelaar
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INHOUD VAN DE DOOS
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
Verwijder het demo-label aan de achterzijde van het product,
wanneer u het uit de verpakking haalt.
ATTENTIE:
Het volume van dit product is hoger afgesteld voor de presentatie in
de winkel. Na verwijdering van het demo-label zal het volume dalen
naar het wettelijk toegestane geluidsniveau. Verwijdering van het
label dient voor de veiligheid van uw kind. Het dalen van het volume
is geen defect.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de
achterkant van het speelgoed.
Gebruik hiervoor een muntstuk of
schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (AM-4/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.
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Hoe plaats je de batterijen?

- Eén VTech® Dierenvriendjes Telefoon
- Eén handleiding
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meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen
kunnen veroorzaken.
                
                
daarna buiten het speelgoed op.
                 
toezicht van een volwassene te gebeuren.
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handleiding staan vermeld.
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voorkomen.
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worden.
)             &  
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
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in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
*   
         
aanbevolen.
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Hoe plaats je de batterijen?

Attentie
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Milieu

www.stibat.nl

FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar

Functies

Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke
     #       
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 ofﬁcieel
aangewezen inzamelpunt. 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.
Kijk voor meer informatie op:

Om de Dierenvriendjes Telefoon
AAN te zetten beweeg je de Aan/
Uit-schakelaar naar (
). Om het
speelgoed UIT te zetten beweeg je de
Aan/Uit-schakelaar naar ( ).
2. Automatische uitschakeling
Als de Dierenvriendjes Telefoon een aantal seconden niet
geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het
speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te
drukken.
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ACTIVITEITEN

2. Druk op de cijfer/vorm-toetsen om
de vorm, een grappig geluidje, het
cijfer of een melodietje te horen. Het
lichtje knippert mee met het geluid.

3. Druk op de bel-toets om de draaischijf
te bewegen en de dieren te bellen.
Je hoort grappige zinnetjes, dier- en
telefoongeluiden. Het lichtje knippert
mee met het geluid.

Activiteiten

1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar
om het speelgoed aan te zetten. Je
hoort een gezongen liedje en vrolijke
zinnetjes. Het lichtje knippert mee
met het geluid.

4. Wanneer het speelgoed een aantal seconden niet geactiveerd
wordt, hoor je een geluidje en een gezongen liedje. Wanneer het
speelgoed vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een
geluidje en een vrolijk zinnetje. Daarna hoor je een kort zinnetje
en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan
weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.
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1.
2.
3.
4.

Row, Row, Row Your Boat
Poesje mauw
Bingo
Alle eendjes zwemmen in het water

GEZONGEN LIEDJE
Kom en bel je mee met mij?
Hoorde je wat de vogel zei?
Waf zegt de hond en miauw zegt de kat.
Jij bent de allerliefste schat!

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 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 de Dierenvriendjes Telefoon 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.
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Gezongen liedje / Onderhoud en verzorging

MELODIETJES
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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@vtech.com
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie
over het product.
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Onderhoud en verzorging

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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