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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van Kidisecrets 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

LCD scherm
Help-toets

Inleiding

Met Kidisecrets blijven al je geheimen bewaard! Maak geheime
berichten, bewaar gegevens over je vrienden, speel leuke spellen en
zorg voor je huisdier. Gebruik je stem om Kidisecrets te openen en
om je huisdier een naam te geven! Verdien punten tijdens 15 spellen
om accessoires te kunnen kopen voor jou en je huisdier. Sluit een
MP3-speler aan en luister naar je lievelingsmuziek!

Stop-toets
MP3-kabeltje
6 categorie-toetsen
Stemherkenningstoets
Mode-toets
OK-toets
Draaischijf
Pijltjestoetsen
Sleutel-toets
Geheime lade
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INHOUD VAN DE DOOS
t
t
t
t

Eén VTech® Kidisecrets
Eén handleiding
Eén memoblokje
Eén MP3-kabeltje

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai het verpakkingsslotje.

Neem het verpakkingsslotje uit de
houder en gooi het weg bij het afval.

Verwijderen demo-label:
Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald zal het demolabel aan de onderzijde van het product automatisch worden verwijderd.
Mocht het demo-label niet verwijderd zijn, verwijder dit dan zelf om
normaal te kunnen spelen.

Inhoud van de doos

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband,
plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen
voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.
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HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.

3. Plaats 4 nieuwe ‘AA’ (AM-3/LR6)
batterijen volgens de afbeelding in het
batterijenvak. Voor optimale prestaties
bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Let op: Verwijder de batterijen niet tijdens het opslaan van een bericht.
De gegevens kunnen dan verloren gaan.

Attentie
t 7PPSPQUJNBMFQSFTUBUJFTCFWFMFOXJKBMLBMJOFCBUUFSJKFOBBO
t (FCSVJLCJKWPPSLFVSHFFOPQMBBECBSFCBUUFSJKFOPNEBUEJF
meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen
veroorzaken.
t 1SPCFFSOPPJUHFXPOF OJFUPQMBBECBSF CBUUFSJKFOUFIFSMBEFO
t )BBMPQMBBECBSFCBUUFSJKFOFFSTUVJUIFUTQFFMHPFEFOMBBE[FEBBSOB
buiten het speelgoed op.
t )FUPQMBEFOPGWFSXJKEFSFOWBOCBUUFSJKFOEJFOUBMUJKEPOEFSUPF[JDIU
van een volwassene te gebeuren.
t (FCSVJLTMFDIUTÏÏOUZQFCBUUFSJKFOUFHFMJKL
t (FCSVJLOPPJUOJFVXFFOPVEFCBUUFSJKFOTBNFO
t (FCSVJLBMMFFOIFUUZQFFOEFTPPSUCBUUFSJKFOEJFJOEF[FIBOEMFJEJOH
staan vermeld.

Hoe plaats je de batterijen?

2. Open het batterijklepje aan de
onderkant van het speelgoed.
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Milieu
Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke
NBOJFSXFHUFHPPJFO)FUTZNCPPMWBOFFOEPPSHFLSVJTUF
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/
PGEFCBUUFSJKFOBBOIFUFJOEWBOIVOMFWFOTDZDMVTJOCJK
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.

Hoe plaats je de batterijen?

t Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
t 7FSXJKEFSMFHFPG[XBLLFCBUUFSJKFOVJUIFUTQFFMHPFE
t %FDPOUBDULMFNNFOWBOEFWPFEJOHNPHFOOJFULPSUHFTMPUFO
worden.
t *OEJFOIFUTQFFMHPFEMBOHFSFUJKEOJFU[BMXPSEFOHFCSVJLU JTIFU
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
t (PPJVXCBUUFSJKFOOJFUXFHNFUIFUIVJTWVJM NBBSWFS[BNFM[FJO
de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
t 4MVJUOPPJUNFFSTPPSUFOWPFEJOHTBQQBSBUFOBBOEBOXPSEU
aanbevolen.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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FUNCTIES
1. Stemherkenningstoets
Druk op de stemherkenningstoets en
spreek jouw eigen wachtwoord in om
Kidisecrets te openen.

2. Mode-toets



t +PVXTDIFSNOBBNFOIFUQMBBUKFWBO
jouw karakter



t +PVXIVJTEJFS



t ,MPL



t .1TQFMFS

Functies

Druk op de mode-toets om te wisselen
tussen de verschillende modes. Wanneer
Kidisecrets is gesloten kun je wisselen
tussen de volgende modes:

Wanneer Kidisecrets aan staat kun je wisselen tussen de klok en
MP3-speler mode.
3. Categorie-toetsen
Druk op één van de categorie-toetsen om een keuze te maken.
+FLVOULJF[FOVJUEFWPMHFOEFDBUFHPSJFÑO%BHCPFL )VJTEJFS .JKO
HFHFWFOT 7SJFOEFO 4QFMMFOPG*OTUFMMJOHFO
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4. Stop-toets
Druk op de stop-toets om terug te keren
naar het vorige scherm, een spel te verlaten
of om terug te gaan naar het menu.

5. Pijltjestoetsen en draaischijf
Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf
om een keuze te maken of om door het
menu heen te bladeren.

Druk op de OK-toets om je keuze te
bevestigen.

7. Help-toets

Functies

6. OK-toets

Druk op de help-toets om de instructie te
herhalen of om een aanwijzing te krijgen.

8. Sleutel-toets
Druk op de sleutel-toets om de geheime
lade te openen.
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9. Automatische uitschakeling

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn zal
Kidisecrets automatisch naar het
klok-scherm gaan en vervolgens zal er een
waarschuwing te zien zijn zoals hiernaast
staat afgebeeld.

BEGINNEN MET SPELEN
Het dagboek zal je vragen om een wachtwoord in te stellen:
Wanneer geen wachtwoord is ingesteld:
1. +FIPPSUi4QSFFLKPVXXBDIUXPPSEJOw
2. Spreek je wachtwoord in en vervolgens word je gevraagd dit
nogmaals te herhalen.
3. +FIPPSUi)FUXBDIUXPPSEJTPQHFOPNFOwXBOOFFSIFUXBDIUXPPSE
goed is opgenomen.

Beginnen met spelen

Om batterijen te sparen, schakelt Kidisecrets automatisch uit
als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan
weer geactiveerd worden door op de stemherkenningstoets te
drukken.

4. +FIPPSUi0FSJTHFFOXBDIUXPPSEwXBOOFFSIFUXBDIUXPPSEOJFU
goed is opgenomen. Druk nogmaals op de stemherkenningstoets
om je wachtwoord in te spreken.
Wanneer er een wachtwoord is ingesteld:
1. +FIPPSUi0LwXBOOFFSKFXBDIUXPPSEXPSEUIFSLFOEFOEBO[BM
Kidisecrets open gaan.
2. +FIPPSUi)FUXBDIUXPPSEJTPOKVJTUwXBOOFFSIFUXBDIUXPPSEOJFU
wordt herkend en dan zal Kidisecrets niet open gaan.
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Let op: Om het wachtwoord te resetten, druk je op de stemherkenningstoets en vervolgens op de reset-toets (in het batterijenvak). Er zal dan
worden gevraagd om je wachtwoord in te spreken.
t 8BOOFFS Kidisecrets open gaat, zal er een welkomstanimatie
te zien zijn en word je gevraagd om een keuze te maken. Als er
HFFOLFV[FXPSEUHFNBBLU [VMMFOBMMFDBUFHPSJFÑOWPPSCJKLPNFO
Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf om een keuze te maken
en druk op OK om je keuze te bevestigen. Of druk op één van de
categorietoetsen om een keuze te maken.

ACTIVITEITEN
Maak je eigen geheime berichten en voeg
emoticons en kaders toe. Wanneer het bericht
is opgeslagen kun je deze op elk moment
bekijken en bewerken.
1. Dagboek bekijken
Nadat je een bericht hebt gemaakt, kun je dit hier bekijken.
Alle berichten zullen op volgorde van datum staan. Gebruik de
pijltjestoetsen of de draaischijf om je keuze te maken en druk op
OK om te bevestigen.
Druk op OK wanneer je het bericht bekijkt om deze aan te
passen.

Activiteiten

Dagboek

2. Nieuw dagboek maken
Volg onderstaande stappen om een nieuw bericht te maken:
1) Voer de datum in
Een standaard datum zal op het scherm te zien zijn. Gebruik de
pijltjestoetsen of de draaischijf om de datum aan te passen en
druk op OK om te bevestigen.
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2) Voer jouw tekst in
: Er zijn verschillende bewerkingsicoontjes
onder in het scherm te zien.
: Kies dit icoontje om de letter invoerbalk te zien.

: Kies dit icoontje om de tekst te verwijderen.
: Kies dit icoontje wanneer je klaar bent met je bericht.
: Kies dit icoontje om een lijst met standaard berichten te
bekijken. Er zijn 3 onderwerpen waar je uit kunt kiezen:
Thuis, Vrienden en School.
: Kies dit icoontje om de cursor te verplaatsen. Druk op OK
wanneer je op de goede plek staat.

Activiteiten

: Druk op de pijltjestoets omhoog om
te kiezen voor hoofdletters, kleine letters, cijfers, emoticons of
TZNCPMFO%SVLPQEFQJKMUKFTUPFUTPNMBBHPNUFSVHUFHBBOOBBS
de bewerkingsicoontjes.

: Kies dit icoontje om een bericht te verwijderen.
3. Kies een kader


+FLVOULJF[FOVJUWFSTDIJMMFOEFLBEFSTPNKFCFSJDIUUFWFSTJFSFO
Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf om te kiezen en druk op
OK om je keuze te bevestigen.

Huisdier
+FLVOULJF[FOVJUWFSTDIJMMFOEFIVJTEJFSFO
een kat, een hond of een paard.
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1. Geef jouw huisdier een naam
Wanneer je een huisdier hebt gekozen, kun je dit een naam geven.
Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf om de naam van je huisdier
in te voeren. Vervolgens kun je de naam van je huisdier inspreken.
Er zal je worden gevraagd om de naam in te spreken en om deze te
herhalen.



8BOOFFSEFOBBNJTPQHFOPNFOIPPSKFi%FOBBNJT
PQHFOPNFO8BUFFOMFVLFOBBNw*TEFOBBNOJFUPQHFOPNFO 
EBOIPPSKFi0+PVXIVJTEJFSIFFGUOPHHFFOOBBNw%SVLPQEF
stemherkenningstoets om de naam in te spreken.
Druk op de stemherkenningstoets en spreek de naam van jouw
huisdier in. Als je de juiste naam inspreekt zie je een leuke
animatie van jouw huisdier.

3. Huisdier menu
1) Huisdier informatie
Hier kun je de naam en de niveaus van jouw huisdier bekijken.
Er zijn drie niveaus: Tevredenheidsniveau, Geluksniveau en
Verzorgingsniveau. Druk op de stop-toets om terug te gaan naar
het huisdier menu.

Activiteiten

2. Huisdier animaties

Tevredenheidsniveau - Bekijk of jouw huisdier honger heeft.
Geluksniveau

- Bekijk of jouw huisdier gelukkig is.

Verzorgingsniveau

- Wanneer dit niveau voltooid is, zal
jouw huisdier gaan trouwen.

2) Huisdier verzorgen
Er zijn drie mogelijkheden om je huisdier te verzorgen.
Geef jouw huisdier eten wanneer het honger heeft.
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Geef jouw huisdier een douche wanneer het vies is.

Geef jouw huisdier een medicijn wanneer het ziek is.

Let op: Om je huisdier te resetten, druk je op de reset-toets (in de
huisdier mode) en keer je terug naar het huisdier keuzescherm.
Mijn gegevens
1. Mijn profiel
Hier kun je jouw informatie bekijken. Druk op OK om de gegevens
aan te passen.

Activiteiten

3) Winkel
&S[JKOUXFFXJOLFMTFFOBDDFTTPJSFXJOLFMFOFFOWPFETFMXJOLFM
Wanneer je genoeg punten hebt verdiend tijdens het spelen van
de spellen kun je gaan winkelen om cadeautjes voor jouw huisdier
te kopen.

2. Mijn karakter


+FLVOUKFFJHFOLBSBLUFSPOUXFSQFOEBUPQIFUTDIFSNUF[JFO[BM
zijn wanneer Kidisecrets gesloten is.

3. Winkel plezier
Speel spellen om punten te verdienen en kleding en accesoires
voor jouw karakter te kopen in de winkel.
Vrienden
1. Gegevens van een vriend bekijken


+PVX JOHFWPFSEF WSJFOEFO XPSEFO PQ BMGBCFUJTDIF WPMHPSEF
opgeslagen. Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf om de
vrienden te bekijken. Druk op OK om de gegevens aan te passen.
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2. Nieuwe vriend aanmaken
Voer hier de gegevens van je nieuwe vriend in en maak een
passend karakter.
Spellen
Er zijn 15 spellen waarmee je punten kunt verdienen die je kunt
gebruiken om te winkelen.
Een meisje gaat winkelen met een
boodschappenlijst. De lijst is een aantal
seconden te zien op het scherm. Zoek
vervolgens de spullen die op de lijst
staan. Gebruik de pijltjestoetsen of de
draaischijf om te kiezen en druk op OK
om te bevestigen. Druk op de Help-toets
om de lijst nogmaals te bekijken.
2. Voorwerpen kiezen
Luister naar de instructies en kies het
goede voorwerp. Gebruik de pijltjestoetsen
of de draaischijf om te kiezen en druk op
OK om te bevestigen.

Activiteiten

1. Winkel pret

3. Tik tok tijd


8FFUKJKIPFMBBUIFUJT +F[JFUFFOXFLLFS
op het scherm die een bepaalde tijd
weergeeft. Kies vervolgens de digitale tijd
die overeenkomt met de tijd op de wekker.
Maak je keuze uit drie verschillende
antwoorden. Gebruik de pijltjestoetsen of
de draaischijf om te kiezen en druk op OK
om te bevestigen.
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5. IJsjeswedstrijd
Plaats de ijsjes in een rij van vier. De rij
kan naar beneden, boven, links, rechts
of diagonaal worden gemaakt. Dit spel
wordt tegen de computer gespeeld en
degene die als eerste 4 ijsjes op een rij
heeft, wint. Gebruik de pijltjestoetsen of
de draaischijf om te kiezen en druk op OK
om te bevestigen.
6. Cijferpatroon
 +F[JFUFFODJKGFSQBUSPPOWBODJKGFST ÏÏO
cijfer ontbreekt. Zoek het ontbrekende
cijfer om het patroon compleet te maken.
Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf
om te kiezen en druk op OK om te
bevestigen.

Activiteiten

4. Reken uitdaging
 *T EF TPN KVJTU PG POKVJTU  (FCSVJL EF
pijltjestoetsen of de draaischijf om te
kiezen en druk op OK om te bevestigen.

7. Dieren voeren
Voer de dieren zo snel als je kunt! Kies
het favoriete eten van het dier dat op het
scherm te zien is. Gebruik de pijltjestoetsen
of de draaischijf om te kiezen en druk op
OK om te bevestigen.
8. Spring wedstrijd
Help het paard onderweg de obstakels
te vermijden! Druk op OK om over de
obstakels te springen.
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9.

Kleding kiezen



+F [JFU FFO QMBBUKF WBO LMFEJOH EJF IFU
meisje graag zou dragen. Kies vervolgens
de juiste kleding uit de kast. Gebruik de
pijltjestoetsen of de draaischijf om te
kiezen en druk op OK om te bevestigen.
Kies een melodie om deze te beluisteren
en om er geluiden doorheen te mixen.
Gebruik de pijltjestoetsen of de
draaischijf om een geluid te kiezen
en druk op OK om het geluid door de
melodie te mixen.

11. Schatkist jacht
Vind een weg door het doolhof en zoek
de sleutel om de schatkist te openen.
Ontdek onderweg allerlei verrassingen.
Gebruik de pijltjestoetsen om te spelen.
12. Ketting maken
+F [JFU WFSTDIJMMFOEF FEFMTUFOFO ,JFT KF
favoriete edelstenen om een mooie ketting
te maken. Gebruik de pijltjestoetsen of de
draaischijf om te kiezen en druk op OK
om te bevestigen.

Activiteiten

10. Muziek mix

13. Dans plezier


+F [JFU FFO NFJTKF PQ IFU TDIFSN -BBU
haar dansen door op de pijltjestoets
te drukken die overeenkomt met de
vallende pijl wanneer deze onder in het
scherm te zien is.
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14. Wat voor type ben jij?

15. Geluidsparen zoeken
Luister! De vogels maken een geluid. Klik
op de vogels om hun geluid te horen en
de paren bij elkaar te zoeken. Gebruik
de pijltjestoetsen of de draaischijf om te
kiezen en druk op OK om te bevestigen.
Instellingen
Er zijn 6 instellingen die je kunt kiezen/aanpassen: Volumeniveau,
Schermcontrast, Achtergrondmuziek, Datum en tijd, Schermnaam
en de MP3 tijdklok. Gebruik de pijltjestoetsen of de draaischijf om te
kiezen en druk op OK om te bevestigen.
Wanneer je een schermnaam hebt ingevoerd, zal deze samen
met jouw karakter afwisselend op het scherm te zien zijn wanneer
Kidisecrets gesloten is.
Sluit je eigen MP3-speler aan op Kidisecrets met behulp van het
bijgeleverde MP3-kabeltje en luister naar je favoriete muziek!

Onderhoud en verzorging

Laten we een test doen om te zien wat
WPPS UZQF KJK CFOU 0Q IFU TDIFSN [JKO
twee plaatjes te zien, kies het plaatje dat
KFMFVLWJOE+FLSJKHUJOUPUBBMQMBBUKFT
te zien. Gebruik de pijltjestoetsen of de
draaischijf om te kiezen en druk op OK
om te bevestigen.

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.
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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.

Als Kidisecrets 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@vtech.com /
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

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

Onderhoud en verzorging

Let op:

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