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Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de DigiGo® 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
DigiGo® is de coolste gadget speciaal ontworpen voor kinderen door
VTech®! Verstuur en deel (via wifi) spraak- en tekstberichten, foto's,
stickers en tekeningen met familie of vrienden. 100% veilig en eenvoudig
in gebruik, zelfs voor kinderen die nog niet goed kunnen lezen. Tevens
is de DigiGo® een uniek leerplatform waarmee uw kind kan spelen;
foto's nemen, video's maken, luisteren naar muziek én via Explor@
ParkTM toegang heeft tot talloze educatieve, leuke spelletjes en te gekke
tekenfilms!

Inhoud van de doos
t&¯OVTech® DigiGo® (inclusief twee DigiGo® pennen)
t&¯O64#LBCFMFOBEBQUFS
t&¯OQPMTCBOEKF
t&¯O4OFMTUBSUHJET
t&¯O1SPEVDU*OGPSNBUJFHJET

1SPEVDU*OGPSNBUJFHJET

Polsbandje

DigiGo®

4OFMTUBSUHJET

64#LBCFMFO
adapter

Specificaties van de adapter
Output: 5V DC

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic,
verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van dit product en
dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.
Let op: #FXBBSEF4OFMTUBSUHJETFOEF1SPEVDU*OGPSNBUJFHJET  1
deze bevatten belangrijke informatie over het product.

Functies
"BO6JUUPFUT
Draaibare
cameralens

4QSBBLCFSJDIU
toets
Lampje accu
opladen
Touchscreen

Hoofdmenu-toets
Camera-toets
Cursortoets

Microfoon
Help-toets

Koptelefooningang
Pen en penhouder
Volumetoetsen

Contrast-toets

NJDSP4%LBBSUJOHBOH
NJDSP4%LBBSUOJFU
inbegrepen)
.JDSP64#JOHBOH
Reset-toets
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#FWFTUJHJOH
polsbandje

Functies
Functies

Actie

Lampje accu opladen

Wanneer de accu opgeladen wordt, zal dit lampje
branden. Wanneer het opladen voltooid is, zal het
lampje uit gaan.
Gebruik deze toets om het contrast van het
beeldscherm te regelen.
Druk op deze toets om een foto te nemen.
Druk omhoog, omlaag, links of rechts op de
cursortoets om spellen te spelen.
4MVJUIJFSFFOLPQUFMFGPPOBBO OJFUJOCFHSFQFO 
Let op: Maximale uitgangsspanning d 150mV.
Druk op de Help-toets om instructies of een hint
te horen.
Druk op deze toets om te stoppen met de huidige
activiteit en terug te keren naar het DigiGo®
hoofdmenu.
4QSFFLJOEFNJDSPGPPOPNKFTUFNPQUFOFNFO
of gebruik de microfoon bij het spelen van
bepaalde spellen.
1MBBUTIJFSFFONJDSP4%LBBSU OJFUJOCFHSFQFO 
voor geheugenuitbreiding en het overzetten van
persoonlijke video- en muziekbestanden.
-FUPQ"MMFFONJDSP4%LBBSUFOUPU(#[JKO
geschikt voor de DigiGo®.
%SVLPQEF[FUPFUTPNEFDigiGo® aan of uit te
zetten.
Draai de cameralens om foto's te maken van
jezelf of van je vrienden.
Gebruik je vinger of de pen om te spelen. Plaats,
na gebruik, de pen altijd in de penhouder.
#FWFTUJHIJFSIFUQPMTCBOEKFBBOEFDigiGo®.
Tik met je vinger of met de DigiGo® pen op het
scherm om te spelen.
4MVJUEFCJKHFTMPUFO64#LBCFMBBOPQEF"$%$
BEBQUFSPNEFBDDVPQUFMBEFO4MVJUEFLBCFM
BBOPQFFO64#JOHBOHWBOFFODPNQVUFSPN
verbinding te maken met de computer.
%SVLPQEF[FUPFUTPNFFOTQSBBLCFSJDIUUF
versturen.
Druk op deze toetsen om het volume aan te
3
passen. Kies voor de laagste volumestand
om het volume helemaal uit te zetten.

Contrast-toets
Camera-toets
Cursortoets
,PQUFMFGPPOJOHBOH
Help-toets
Hoofdmenu-toets

.JDSPGPPO

.JDSP4%LBBSUJOHBOH


"BO6JUUPFUT
Draaibare cameralens
Pen en penhouder
#FWFTUJHJOHQPMTCBOEKF
Touchscreen
.JDSP64#JOHBOH

4QSBBLCFSJDIUUPFUT
Volumetoetsen

De basishandelingen
Starten
Stap 1: Installeer Explor@ Park™ op uw computer en
registreer de DigiGo®
t ;FUEFDigiGo® aan.
t -PDBMJTFFSEF64#JOHBOHBBOEF[JKLBOUWBOEFDigiGo® en open
het rubberen klepje.
t 1MBBUTIFUTNBMMFVJUFJOEFWBOEFCJKHFTMPUFO64#LBCFMJOEF64#
ingang van de DigiGo®.
t 1MBBUTIFUCSFEFVJUFJOEFWBOEFCJKHFTMPUFO64#LBCFMJOEF64#
ingang van de computer.
t %F64#JOHBOHXPSEUNFFTUBMBBOHFEVJENFUIFUTZNCPPMEBUPQ
EF64#QPPSUWBOEFDigiGo®XPSEUXFFSHFHFWFO;JFBGCFFMEJOH
en 2.

2

1

t 8BOOFFSEFDigiGo® op de juiste manier is
aangesloten, zal er een keuzescherm verschijnen.
Kies voor 'Computer' om verbinding te maken met
de computer. Vervolgens zal er op het scherm een
afbeelding te zien zijn die aangeeft dat de DigiGo®
is verbonden met uw computer (afbeelding 3).
t )FU&YQMPS!1BSLJOTUBMMBUJFQSPHSBNNB[BM
automatisch opstarten. Volg de aanwijzingen
op het computerscherm om de installatie en
registratie te voltooien. Wanneer de DigiGo®
succesvol geregistreerd is, ontvangt u twee
gratis VTech® downloads.*
t 7PPSIVMQCJKIFUSFHJTUSFSFOWBOEFDigiGo®
op Explor@ Park™, zie het onderdeel 'Help' op
Explor@ Park™.
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*Voor de eerste registratie en alleen voor gemarkeerde content.
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t *OTUBMMBUJFWJBEFVTech® website:
- Ga naar onze website om de Explor@ Park™-applicatie te
downloaden: www.vtechnl.com/downloads
- Kies de juiste versie van Explor@ Park™ voor de DigiGo®, PC of
MAC versie, afhankelijk van de computer die u heeft.
- Volg de aanwijzingen op het computerscherm om de applicatie
te installeren.

Stap 2: Personaliseer je profiel
t ,PQQFMEFDigiGo® los van de computer.
t &S[BMFOLFMFTFDPOEFOFFOVTech® logo en DigiGo® logo te zien zijn
op het scherm.
t 8BOOFFSKFEFDigiGo® voor de eerste keer aan zet, zal er gevraagd
worden om de datum en tijd in te stellen.
t 4MFFQIFUQSPGJFMWBOIFULJOEOBBSIFUTMPUJDPPOUKFXBOOFFSIFU
zichtbaar is op het scherm. Vervolgens zal er gevraagd worden om
de profielfoto in te stellen. Volg de verdere instructies om het profiel
te personaliseren.

Stap 3: DigiGo® hoofdmenu
t *OIFUDigiGo® hoofdmenu zie je alle ingebouwde applicaties. Veeg
naar links of rechts om de verschillende apps te bekijken en tik erop
om ze te openen.
4UBUVTXJGJ

*OHFCPVXEFBQQT
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Status wifi - #FLJKLEFIVJEJHFXJGJTUBUVT;JFPOEFSTUBBOEFUBCFM
Wifi uit.
Wifi aan, maar er is op dit moment geen verbinding.
Wifi aan en verbonden. Hoe meer boogjes je ziet, hoe sterker de
verbinding.

Functie-icoontjes
Icoontje Functie
Tik op het vinkje wanneer je klaar bent.
Tik op het kruisje om te annuleren.
Tik op het plus-icoontje om iets nieuws toe te voegen.
Tik op het prullenbak-icoontje om iets te verwijderen.
Tik op de moersleutel om iets aan te passen.
Tik op het terug-icoontje om terug te gaan of naar het
vorige scherm te gaan.
Tik op het deur-icoontje om te stoppen.
Tik op de prullenbak om een item te verwijderen.
Tik op het tandwiel om de instellingen aan te passen.
Dit icoontje geeft aan dat de gegevens beveiligd zijn
in de Ouder-instellingen. Houd de Help-toets
toets ingedrukt om de beveiliging op te heffen en de
gegevens te verwijderen.
Om de wifi apps op de DigiGo® te gebruiken, dient de DigiGo® eerst
geregistreerd te worden op Explor@ ParkTM. Explor@ ParkTM is een
applicatie voor de computer die gebruikt kan worden om spellen,
verhalen, muziek, video's en apps te kopen en te downloaden.
Daarnaast kun je via Explor@ ParkTM de foto's, video's en tekeningen
die gemaakt zijn op de DigiGo® beheren.

6

Instructies bevestigen polsbandje
Neem de kleine lus van het polsbandje en rijg deze door de hiervoor
bestemde opening aan de onderzijde van de DigiGo®. Haal vervolgens
het gehele polsbandje door de kleine lus heen. Trek dan het
polsbandje stevig aan zodat deze goed vastzit.

DigiGo® opladen
De accu zal gedeeltelijk opgeladen zijn wanneer het speelgoed uit de
verpakking wordt gehaald. De accu dient volledig opgeladen te zijn
voordat de DigiGo® in gebruik wordt genomen. Volg onderstaande
instructies om de accu op te laden.
Opmerking: Probeer het product niet te demonteren om de accu te vervangen.
De accu kan niet vervangen of verwijderd worden.

 4MVJUIFUCSFEFVJUFJOEFWBOEF64#LBCFM JOHFTMPUFO BBOPQEF
64#JOHBOHWBOEFBEBQUFSFOTMVJUIFUBOEFSFVJUFJOEFWBOEF64#
kabel aan op de DigiGo®4UFFLWFSWPMHFOTEFBEBQUFSTUFLLFSJOFFO
stopcontact.
Opmerking: De adapter is geen speelgoed en dient alleen door een
volwassene gebruikt te worden.

2. Het groene lampje van de DigiGo® zal aan gaan om aan te geven dat
de accu wordt opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal
het lampje uit gaan. Het volledig opladen van de accu zal ongeveer
4,5 uur duren wanneer het speelgoed uit staat. Wanneer de DigiGo®
aan staat, zal het wat langer duren voordat de accu is opgeladen.
DigiGo® aan en uit zetten
)PVEEF"BO6JUUPFUTTFDPOEFOJOHFESVLUPNEFDigiGo® aan te
zetten. Het VTech® logo zal op het scherm verschijnen.
Wanneer de DigiGo® voor langere tijd niet gebruikt wordt, raden wij
BBOPNEF[FVJUUF[FUUFO)PVEEF"BO6JUUPFUTJOHFESVLUPNIFU
apparaat uit te zetten.
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Een microSD-kaart plaatsen
&SLBOFFONJDSP4%LBBSUHFQMBBUTUXPSEFO OJFUJOCFHSFQFO PNIFU
geheugen uit te breiden en gedownloade foto’s, video’s, muziek en
apps op te slaan. De DigiGo®POEFSTUFVOUNJDSP4%LBBSUFONFUFFO
HFIFVHFOUPUBBO(#
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t ;PSHFSWPPSEBUEF DigiGo® uit staat.
t 0QFOIFULMFQKFBBOEF[JKLBOUWBOEFDigiGo® en plaats de
NJDSP4%LBBSU[PBMTXFFSHFHFWFOPQCPWFOTUBBOEFBGCFFMEJOHFO

Wifi-verbinding instellen
Volg de volgende stappen wanneer je een nieuw
wifi-netwerk wilt instellen:
 ;FUEFDigiGo®BBO5JLPQIFUh*OTUFMMJOHFOh
icoontje in het hoofdmenu. Tik op 'Ouderinstellingen' in het instellingen-menu (houd de
help-toets
ingedrukt om naar de ouderinstellingen te gaan).
2. Tik op het wifi-icoontje
en controleer of de
wifi aan staat. Op het scherm verschijnen de
beschikbare netwerken. Tik op het netwerk
waarmee u verbinding wilt maken en voer, indien
nodig, een wachtwoord in. Er zal een vinkje te
zien zijn wanneer de verbinding succesvol is
om
voltooid. Druk op de hoofdmenu-toets
terug te gaan naar het hoofdmenu.
Wanneer de wifi aan staat, zal de DigiGo®
automatisch verbinding maken met netwerken
waarmee al eerder een verbinding tot stand is
gekomen. Als er geen bekend netwerk wordt
gevonden, zal er gevraagd worden om een
nieuw netwerk te selecteren dat op dat moment
beschikbaar is.
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Kies een netwerk dat beschikbaar is en vul, indien nodig, additionele
informatie in.
;PSHEBUEFXJGJPQ6*5XPSEUHF[FU XBOOFFSVEFXJGJVJUXJMU
schakelen.
Let op: De DigiGo® is compatibel met wifi 802.11b en 802.11g.

VTech Kid Connect
Met de Kid Connect app kun je tekstberichten, stemberichten, stickers,
foto's en tekeningen versturen en ontvangen van en naar andere
DigiGo®BQQBSBUFOFOJ04FO"OESPJETNBSUQIPOFTFOUBCMFUT

Starten met VTech Kid Connect
 ;PSHFSWPPSEBUEFDigiGo® is geregistreerd. Tijdens de registratie
POUWBOHFOVFOVXLJOEFFO,JE$POOFDU*%%JUJTFFOVOJFLF
gebruikersnaam om personen op het netwerk te identificeren.


#FLJKLIFUPOEFSEFFMh4UBSUFOhWPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSEFSFHJTUSBUJF

2. Download en installeer de juiste versie van Kid Connect op uw
mobiele apparaat (smartphone of tablet). De app kan gevonden
XPSEFOJOEF"QQ4UPSFWBO"QQMFWPPSVXJ1IPOFJ1BEFOPQ
(PPHMF1MBZWPPSVX"OESPJEBQQBSBBU
(,JE$POOFDUXFSLUPQJ1IPOFPGSFDFOUFS J049PGSFDFOUFS"OESPJEPG
recenter, minimale resolutie: 320x480).

*OTUBMMFFSEFBQQPQVXNPCJFMBQQBSBBUFOMPHJONFUVX,JE
$POOFDU*%

Contacten van uw kind beheren
De contactenlijst van elk kind wordt beheerd door zijn of haar
ouders. Door de mobiele versie van Kid Connect te gebruiken,
kunnen ouders de contacten van hun kind bekijken en bewerken,
vriendschapsverzoeken versturen namens hun kind, familieleden
uitnodigen om Kid Connect te gebruiken en vriendschapsverzoeken
accepteren of weigeren die zijn ontvangen van andere ouders.
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t $POUBDUFOMJKTUWBOVXLJOECFLJKLFO
Ga naar uw contactenlijst en tik op het icoontje rechts op het
scherm naast de naam van uw kind om de contactenlijst van uw
kind te bekijken.

Tik hier om de
contactenlijst
van uw kind te
bekijken.

t &FODPOUBDUUPFWPFHFOPGWFSXJKEFSFOVJUEFDPOUBDUFOMJKTUWBOVX
kind
Directe familie
6XOBBNFOEFOBNFOWBOBOEFSF
kinderen die geregistreerd staan
onder uw account, zullen bij dit
onderdeel verschijnen. Deze
contacten worden automatisch
toegevoegd en kunnen niet
verwijderd worden.

Contacten verwijderen
Tik op de moersleutel, in de
contactenlijst van uw kind,
wanneer u een contact wilt
verwijderen. Tik vervolgens op
het verwijderen-icoontje
naast het contact dat u wilt
verwijderen.

Contacten toevoegen
Overige familie & vrienden
Alle overige contacten zullen
hier verschijnen.
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Tik op het plus-icoontje om
een nieuw contact toe te
voegen.

t 7SJFOETDIBQTWFS[PFLFOVJUOPEJHJOHWFSTUVSFO
Tik op het plus-icoontje in de contactenlijst van uw kind bij het
onderdeel 'Overige familie & vrienden' om naar het onderdeel
'Nieuwe vriend toevoegen' te gaan.
Zoeken
Zoekresultaten
Tik op het juiste profiel zodra de
zoekopdracht is voltooid en volg
de instructies op het scherm
om een vriendschapsverzoek te
versturen.
;PESBEFVJUOPEJHJOHJT
geaccepteerd, verschijnt
de nieuwe vriend in de
contactenlijst van uw kind.

5ZQEFOBBNPGEF,JE$POOFDU
*%JOFOUJLPQh;PFLFOhPN
iemand te zoeken die zich
al heeft aangemeld bij Kid
Connect.

Nieuwe gebruiker uitnodigen
Tik hier om een familielid of
vriend uit te nodigen die zich
nog niet heeft aangemeld bij
Kid Connect.

Opmerking:
7PPSEFCFTUFSFTVMUBUFOSBEFOXJKBBOUF[PFLFOPQEF,JE$POOFDU*%7SBBH
EFPVEFSTWBOIFULJOEEBUVXJMUVJUOPEJHFOPN[JKOPGIBBS,JE$POOFDU*%
%F,JE$POOFDU*%WBOVXLJOE LVOUVWJOEFOPOEFSEFOBBNWBOVXLJOEJO
uw contactenlijst. Vriendschapsverzoeken van smartphone naar smartphone
zijn niet toegestaan, de app kan alleen gebruikt worden om met DigiGo® en
Storio® gebruikers te communiceren.

Tik op 'Nieuwe gebruiker uitnodigen' om een familielid of vriend
uit te nodigen die zich nog niet heeft aangemeld bij Kid Connect.
Vergeet niet dat de uitgenodigde dient te beschikken over een
smartphone of tablet om de Kid Connect app te kunnen installeren.
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t 7SJFOETDIBQTWFS[PFLFOBDDFQUFSFOPGBGXJK[FO
om de
Tik op het Vriendschapsverzoek-icoontje
vriendschapsverzoeken voor u of uw kind(eren) te bekijken. Tik op
een verzoek om het te bekijken, kies daarna 'Accepteren' of 'Afwijzen'
om het verzoek te accepteren of af te wijzen.

Tik hier om de vriendschapsverzoeken te bekijken.

Foto's, video's en muziek overzetten
'PUPhT WJEFPhTFONV[JFLLVOOFONFUCFIVMQWBOEF#FTUBOEFO
Manager in Explor@ ParkTM van de computer overgezet worden
naar de DigiGo®. De DigiGo® ondersteunt alleen weergave van JPEG
fotobestanden en MJPEG/H.264 - baseline formaat videobestanden.
Andere videoformaten kunnen op de DigiGo® worden gebruikt door ze
te converteren met software van derden (niet inbegrepen).
Voor meer informatie raden wij u aan om met een internet zoekmachine
te zoeken op de termen “media format converter” of “converteren
naar MJPEG”. Er kunnen wettelijke beperkingen rusten op het
gebruik van commerciële videobestanden, films, programma’s of
ander auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvoor VTech® geen
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaardt. De gebruiker is
zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de auteursrechten
[PBMTEF[FXFUUFMJKL[JKOCFQBBMEJOIFUMBOEWBOHFCSVJLWPPSEJUUZQF
media.
0QNFSLJOH)FUHFCSVJLWBOFFONJDSP4%LBBSU OJFUJOCFHSFQFO JT
noodzakelijk bij het overzetten van persoonlijke muziekbestanden en
video's.
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Volg de onderstaande richtlijnen bij het omzetten van uw video om
deze geschikt te maken voor de DigiGo® :
Formaat:)CBTFMJOFQSPGJMFWJEFPFONQBVEJPJOFFO"7*CFTUBOE
Resolutie: YXBOOFFSEFCSPOJTFOYXBOOFFSEF
bron 4:3 is. Andere resoluties worden ook ondersteund, maar zijn niet
optimaal.
Video bitrate: 600kbps. Andere bitrates worden ook ondersteund,
maar zijn niet optimaal.
Audio bitrate: 96kbps. Andere bitrates worden ook ondersteund,
maar zijn niet optimaal
Maximale bestandsgrootte:(# NFFSEBOVVSTQFFMUJKENFUEF
aanbevolen instellingen).
De volgende gratis programma's kunnen worden gebruikt om de
meeste video's om te zetten:
'PSNBU'BDUPSZ
F3JHIU4PGU4VQFSÃ
MediaCoder
(Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.
VTech® geeft geen goedkeuring, ondersteunt of aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de gratis programma's die hierboven
worden vermeld.)
LET OP: Wanneer de verbinding met de computer wordt
onderbroken tijdens het overzetten van gegevens van
en naar de DigiGo®, kunnen er gegevens verloren gaan.
4DIBLFMEFDigiGo® uit wanneer u klaar bent met het
overzetten van de gegevens, om stroom te besparen.
;PSHFSWPPSEBUIFULMFQKFEF64#JOHBOHHPFEBGTMVJU
wanneer het appraat niet verbonden is met de computer.

Content downloaden van Explor@ ParkTM
#F[PFL&YQMPS!1BSLTM vanaf uw computer om de leerinhoud van de
DigiGo®WBOVXLJOEVJUUFCSFJEFO,JKLCJKIFUPOEFSEFFMh4UBSUFOh
op bladzijde 3 voor meer informatie over de installatie van Explor@
ParkTM;PESBFSFFOXJGJWFSCJOEJOHBDUJFGJTPQEFDigiGo®, zal
deze standaard recent aangekochte items vanuit uw Ouder-account
automatisch downloaden, ook wanneer deze vanaf een ander apparaat
(met hetzelfde Ouder-account) zijn aangekocht.
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Onderhoud en verzorging
1. Plaats de DigiGo® niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt
van een andere warmtebron.
*OEJFOEFDigiGo® voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te
bevelen het apparaat volledig uit te zetten.
3. Laat de DigiGo® niet op harde oppervlakken vallen.
4UFMEFDigiGo® niet bloot aan vocht of water.
5. De AC-adapter moet regelmatig gecontroleerd worden op
beschadigingen aan de kabel, stekkers, het omhulsel en andere
POEFSEFMFO*OHFWBMWBOTDIBEFNBHEF[FBEBQUFSOJFUPQEF
DigiGo® worden aangesloten totdat de schade is hersteld.
)FUTQFFMHPFENBHBMMFFOBBOHFTMPUFOXPSEFOPQFFO,MBTTF**
BQQBSBBU HFLFONFSLUEPPSIFUWPMHFOEFTZNCPPM ).
 ;PSHFSWPPSEBUIFUSVCCFSFOLMFQKFEFNJDSP4%JOHBOHHPFEBGTMVJU
om te voorkomen dat er stof of vocht in terecht komt.

Het touchscreen en de pen gebruiken:
t (FCSVJLBMMFFOEFESVLEJFOPEJHJTPNIFUTQFMUFTQFMFO
Overmatige druk kan het scherm beschadigen.
t .BBLHFFOHFCSVJLWBOEFCJKHFMFWFSEFQFOXBOOFFSEF[F
beschadigd is.
t (FCSVJLBMMFFOEFCJKHFMFWFSEFQFOPQIFUUPVDITDSFFO(FCSVJL
geen andere pennen of voorwerpen.
t 1MBBUTEFQFOOBHFCSVJLUFSVHJOIFUCFXBBSWBL

Schoonmaken van het scherm
t .BBLFFO[BDIUEPFLKFMJDIUWPDIUJHNFUFFOLMFJOFIPFWFFMIFJE
water en veeg het scherm schoon.
t 7FFHIFUTDIFSNWFSWPMHFOTNFUFFO[BDIU ESPPHEPFLKFBGPNIFU
te drogen.
t -FUPQEFLMFJOFPQFOJOHMBOHTEFSBOEWBOIFUMDETDIFSN;PSH
ervoor dat er geen kleine deeltjes, zoals kruimels, in terecht komen.
Wanneer er toch kleine deeltjes in deze opening terecht zijn
gekomen, gebruik dan een tandenstoker om ze voorzichtig te
verwijderen.

Schoonmaken van het speelgoed
t )PVEEFDigiGo® schoon door deze schoon te vegen met een licht
vochtig doekje. Gebruik nooit een oplosmiddel of schuurmiddel om
de DigiGo® schoon te vegen.
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WAARSCHUWING
Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage
mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer
[JKLJKLFOOBBSCFQBBMEFUZQFOLMFVSFOPGQBUSPOFO WPPSOBNFMJKLXBOOFFSEF[F
voorkomen op beeldschermen.
Omdat VTech® niet verantwoordelijk is voor eventuele risico’s, raden wij ouders
aan om toezicht te houden wanneer de kinderen videospelletjes spelen.
Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen,
desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind dan direct stoppen met
spelen en raadpleeg een arts.

Problemen oplossen
Probleem
Er is wel beeld op
het scherm, maar
geen geluid.

Het beeld gaat
AAN en direct
XFFS6*5

Er is geen beeld
(of een onjuist
beeld) op het
scherm, op de
"BO6JUUPFUT
drukken heeft
geen effect.

Mogelijke reden

Oplossing

Het geluidsvolume
is laag.

;FUIFUWPMVNFIPHFS

Er is een
koptelefoon
aangesloten.

Haal de koptelefoon
uit de koptelefoonaansluiting.

De accu is bijna
leeg.

4MVJUEFDigiGo® aan op
een stroomvoorziening
NFUCFIVMQWBOEF64#
kabel en AC-adapter. Het
groene indicatielampje
zal branden om aan te
geven dat de accu wordt
opgeladen. Het lampje zal
uit gaan wanneer de accu
volledig is opgeladen.

DigiGo® dient
gereset te worden.

;PFLEFSFTFUUPFUTBBO
de onderkant van de
DigiGo®. Gebruik een pen
of een paperclip om de
toets in te drukken en
houd vervolgens de Aan/
6JUUPFUTTFDPOEFO
ingedrukt om de DigiGo®
te resetten.
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De accu laadt
niet op.

Er gebeurt
niets wanneer
de DigiGo® is
aangesloten op
een computer.

Het touchscreen
reageert niet
correct. Het is
onmogelijk om
het juiste icoontje
op het scherm te
selecteren.

De DigiGo®
herkent de
geplaatste
NJDSP4%LBBSU
(niet inbegrepen)
niet.
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De DigiGo® is niet
goed verbonden
met een
stroomvoorziening.

;PSHFSWPPSEBUEF
DigiGo® is aangesloten op
EFCJKHFTMPUFO64#LBCFM
FO"$BEBQUFS;PSH
ervoor dat de adapter
in een stopcontact
geplaatst is.

64#LBCFMJTOJFU
goed verbonden.

;PSHFSWPPSEBUEF64#
kabel goed verbonden is
met zowel de DigiGo® als
de computer.

64#LBCFMJT
verbonden met de
computer via een
64#IVC

4MVJUEFDigiGo® direct
aan op de computer.

Touchscreen
kalibratie is nodig.

)PVEEF"BO6JUUPFUT
gedurende 10 seconden
ingedrukt om de DigiGo®
uit te zetten. Houd
vervolgens de toetsen
en Volume + ingedrukt,
terwijl je de DigiGo®
aan zet. Volg daarna de
stappen op het scherm.

Kleine deeltjes
langs de rand van
het lcd-scherm.

Gebruik een tandenstoker
om de kleine deeltjes
voorzichtig te
verwijderen.

%FNJDSP4%
kaart is niet
geformatteerd
naar FAT32.

'PSNBUUFFSEFNJDSP4%
kaart naar FAT32 met
behulp van uw computer.

DigiGo® kan geen
verbinding maken
met wifi.

De wifi staat aan,
maar er is geen
wifi-netwerk
beschikbaar.

Een wifi-netwerk
is beschikbaar,
maar de
verbinding is
mislukt.

Het accuindicatielampje
gaat niet aan.

%FXJGJTUBBU6*5

(BOBBSh*OTUFMMJOHFOh 
'Ouder-instellingen', 'Wifi'
en zet de wifi AAN.

De firmware van
de DigiGo® is niet
up-to-date.

Registreer de DigiGo® op
Explor@ ParkTM en zorg
ervoor dat de firmware
up-to-date is.

Er is geen wifinetwerk op de
locatie waar u zich
bevindt of het
netwerk-signaal is
zwak.

Ga naar een locatie met
een beschikbaar wifinetwerk.

Het geselecteerde
netwerk is
niet juist
geconfigureerd
of authenticatie is
vereist.

;PSHFSWPPSEBU
het netwerk juist
geconfigureerd is en dat
de internettoegang niet
geblokkeerd wordt door
FFOGJSFXBMM;PSHFSWPPS
dat het juiste wachtwoord
is ingevoerd (let op
hoofdletters en kleine
letters), wanneer een
wachtwoord vereist is.

De AC-adapter
is niet goed
aangesloten.

;PSHFSWPPSEBUEF64#
kabel goed is aangesloten
en dat de AC-adapter
aangesloten is op een
stopcontact.

Wanneer de DigiGo® na het uitvoeren van bovenstaande stappen nog
steeds niet naar behoren functioneert, neemt u dan a.u.b. contact op
met onze klantenservice.
Telefoonnummer (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com
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DigiGo® terugzetten naar de fabrieksinstellingen
;FU EF DigiGo® terug naar de fabrieksinstellingen door onderstaande
stappen te volgen:
 (BOBBSh*OTUFMMJOHFOFOUJLPQh.JKOOBBNh
5ZQ3&4&5FOUJLPQIFUWJOLKF
Let op: Alle gegevens opgeslagen in het intern geheugen zullen
verloren gaan. Gegevens die opgeslagen zijn op een
NJDSP4%LBBSU OJFUJOCFHSFQFO [VMMFOOJFUWFSMPSFOHBBO
(Gedownloade content van Explor@ ParkTM kunnen opnieuw
geïnstalleerd worden bij het het onderdeel 'Downloads'.)

Veiligheidsinstructies bij het gebruik van de accu en
oplader
#FMBOHSJKL
t8JKSBEFOIFUHFCSVJLWBOFFOVTech® Adapter (AC/DC 5V) aan die
in overeenstemming is met de richtlijn EN61558.
t%FBEBQUFSJTHFFOTQFFMHPFEFOEJFOUOJFUEPPSLJOEFSFOHFCSVJLU
te worden.
t%FDigiGo® kan worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur
van 5°C-35°C. Verplaats het apparaat naar een locatie met een
geschikte omgevingstemperatuur wanneer deze niet goed oplaadt.
t%FBDDVLBOOJFUWFSXJKEFSEPGWFSWBOHFOXPSEFO
t,PQQFMEFDigiGo® los van de stroomvoorziening en schakel het
apparaat uit voordat deze schoongemaakt wordt.
t(FCSVJLBMMFFOEFCJKHFTMPUFO64#BEBQUFS
t4UFMEFDigiGo® en adapter niet bloot aan vocht of regen.
t(PPJEFBDDVOJFUXFHCJKIFUIVJTIPVEFMJKLBGWBM NBBSWFS[BNFM
deze in de daarvoor bestemde containers voor klein chemisch afval.
t*OTUSVDUJFBBOPVEFST5SBOTGPSNBUPSTFOTUSPPNWPPS[JFOJOHFO
voor speelgoed dienen niet gebruikt te worden als speelgoed en
het gebruik van deze producten door kinderen dient alleen onder
toezicht van een volwassene plaats te vinden.
t0NEFBDDVUFCFTQBSFO TDIBLFMUEFDigiGo® automatisch uit
wanneer er enige tijd niet mee gespeeld wordt. De wifi-verbinding
zal verbroken worden wanneer de accu bijna leeg is.
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Milieu
Verwijdering van batterijen, accu’s en product
)FUTZNCPPMWBOFFOEPPSHFLSVJTUFDPOUBJOFSHFFGUBBOEBU
het product en de batterijen of accu’s 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/accu’s aan
IFUFJOEWBOIVOMFWFOTDZDMVTJOCJKFFOPGGJDJFFMBBOHFXF[FO
inzamelpunt.
Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over
speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte
batterijen, accu’s 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.
De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de
markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product, batterijen en/of accu’s op een
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

4UBOEBBSESJDIUMJKOFOWPPSTQFFMHPFENFUFFOBEBQUFS
t)FUTQFFMHPFEJTOJFUCFEPFMEWPPSLJOEFSFOKPOHFSEBOKBBS
t(FCSVJLBMMFFOEFBBOCFWPMFOBEBQUFSWPPSIFUTQFFMHPFE
t%FBEBQUFSJTHFFOTQFFMHPFE
t.BBLBBOHFTMPUFOTQFFMHPFEOPPJUTDIPPONFUWPDIU
t-BBUTQFFMHPFE XBOOFFSIFUOJFUHFCSVJLUXPSEU OPPJUWPPSFFO
lange periode aangesloten staan.
WAARSCHUWING
Gebruik alleen de bijgesloten DigiGo®64#BEBQUFSFONJDSP64#LBCFMPN
het apparaat op te laden.
Het gebruiken van een andere oplader kan de DigiGo® beschadigen.
Let op: Het verwijderen of vervangen van de accu kan de DigiGo®
beschadigen en uw garantie laten vervallen.
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Accu verwijderen
#SFOH FOLFMCJKFFOEFGFDUFPGCFTDIBEJHEFBDDV EFDigiGo® naar
een gekwalificeerde technicus om de accu te verwijderen. Wilt u de
BDDV[FMGWFSXJKEFSFOWPPSSFDZDMJOH WPMHEBOPOEFSTUBBOEFJOTUSVDUJFT
1. Gebruik een schroevendraaier om de schroefdopjes te verwijderen.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te draaien.
3. Verwijder de accu voorzichtig.

$01:3*()5
$PQZSJHIUVTech®. Alle rechten voorbehouden. VTech® en het
VTech® logo zijn geregistreerde handelsmerken van VTech®. DigiGo®
is een geregistreerd handelsmerk van VTech®. Explor@ Park™ is een
handelsmerk van VTech®. Alle overige handelsmerken zijn eigendom
van de respectieve eigenaren.

#&-"/(3*+,&.&%&%&-*/(
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

$0/'03.*5&*547&3,-"3*/(
Wij, VTech®, verklaren hierbij dat dit product in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en de andere relevante bepalingen van de
richtlijn 1999/5/EG. Een kopie kan verkregen worden van de website:
www.vtech.com/rtte-directive
0QEJUBQQBSBBUNBHBMMFFOFFO64#LBCFMNFUGFSSJFUXPSEFO
gebruikt om ervoor te zorgen dat de EMC-richtlijn 2004/108/EG wordt
nageleefd.
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Wettelijke vermeldingen
Gebruik van VTech Kid ConnectTM
Om Kid Connect te kunnen gebruiken, dient de DigiGo® geregistreerd
te worden op Explor@ Park™. VTech Kid Connect is een gratis service
ten minste één jaar vanaf de registratie.
%PXOMPBEEF,JE$POOFDUBQQMJDBUJFHSBUJTJOEF"QQMF4UPSFFOPQ
(PPHMF1MBZ,JE$POOFDUJTDPNQBUJCFMNFUEFJ1IPOFPGSFDFOUFS 
J04YFOSFDFOUFS"OESPJEFOSFDFOUFSNFUFFONJOJNBMFSFTPMVUJF
van 320 x 480. Een internetverbinding is vereist.

Minimale Systeemvereisten
PC Hardware vereisten:
Processor: Pentium® 4 of hoger
(FIFVHFO.#
.#WSJKFTDIJKGSVJNUF
.POJUPSSFTPMVUJFY
7SJKF64#BBOTMVJUJOH

PC Software vereisten:
Microsoft® , Windows Vista® , Windows® 8JOEPXT® 8 of Windows® 10
Adobe® Flash®1MBZFS

Macintosh Hardware vereisten:
.BDJOUPTI$PNQVUFSNFUFFO*OUFMQSPDFTTPS
(FIFVHFO.#3".
.#WSJKFTDIJKGSVJNUF
7SJKF64#BBOTMVJUJOH

Macintosh Software vereisten:
.BD049WFSTJF    PG
Adobe® Flash®1MBZFS
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Hardware vereisten voor gebruik Kid ConnectTM App
Apple® smartphones:
tJ1IPOFPGSFDFOUFS
tJ04YPGSFDFOUFS
Android® smartphones:
t"OESPJEPGSFDFOUFS
t.JOJNBMFTDIFSNSFTPMVUJFY
DigiGo® werkt met een wifi-verbinding. Er is geen telefoonabonnement
vereist om Kid Connect™ te gebruiken met de DigiGo®.
Microsoft®, Windows® en/of enig ander vermeld Microsoft-product zijn
ofwel handelsmerken van Microsoft Corporation of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.
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