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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 zo veel 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 zo veel 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

INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Kiekeboe Dierentrein 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

Kiekeboedieren

3 interactieve knoppen

Aan/Uitvolumeschakelaar

Wielen

Trekkoord

Inleiding

De Kiekeboe Dierentrein van VTech® neemt kleintjes mee op een
vrolijke ontdekkingsreis. Onderweg maken ze kennis met dieren en
kleuren. Het interactief spelen met de trein zorgt voor een grappig
kiekeboe-effect en wordt beloond met leuke reacties. Met het trekkoord
worden kleintjes aangemoedigd om kruipend of lopend op avontuur
te gaan. Ben je klaar om te vertrekken?
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INHOUD VAN DE DOOS
-

Eén VTech® Kiekeboe Dierentrein
Eén handleiding

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.
Het koord is geen onderdeel van het
speelgoed. Verwijder het koord voor de
veiligheid van het kind en gooi deze weg
bij het afval voordat er gespeeld wordt
met het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant
van het speelgoed. Gebruik hiervoor
een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (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.

Hoe plaats je de batterijen?

WAARSCHUWING:
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 =VVYVW[PTHSLWYLZ[H[PLZIL]LSLU^PQHSRHSPULIH[[LYPQLUHHU
 .LIY\PRHSSLLUOL[[`WLLUKLZVVY[IH[[LYPQLUKPLPUKLaL
handleiding staan vermeld.
 .LIY\PRZSLJO[ZttU[`WLIH[[LYPQLU[LNLSPQR
 .LIY\PRUVVP[UPL\^LLUV\KLIH[[LYPQLUZHTLU
 .LIY\PRUVVP[ILZJOHKPNKLIH[[LYPQLU
 7SHH[ZKLIH[[LYPQLU]VSNLUZKLWVSLUVTSLRRHNL[L]VVYRVTLU
 +LJVU[HJ[RSLTTLU]HUKL]VLKPUNTVNLUUPL[RVY[NLZSV[LU^VYKLU
 =LY^PQKLYSLNLVMa^HRRLIH[[LYPQLU\P[OL[ZWLLSNVLK
 0UKPLUOL[ZWLLSNVLKSHUNLYL[PQKUPL[aHS^VYKLUNLIY\PR[PZOL[
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
 .VVPIH[[LYPQLUUPL[^LNPU]\\YVMPUKLUH[\\Y
 7YVILLYUVVP[NL^VULUPL[VWSHHKIHYLIH[[LYPQLU[LOLYSHKLU
 /HHSVWSHHKIHYLIH[[LYPQLULLYZ[\P[OL[ZWLLSNVLKLUSHHKaL
daarna buiten het speelgoed op.
 /L[VWSHKLUVM]LY^PQKLYLU]HUIH[[LYPQLUKPLU[HS[PQKVUKLY
toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product
/L[ Z`TIVVS ]HU LLU KVVYNLRY\PZ[L JVU[HPULY NLLM[ HHU
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
LPUK]HUO\USL]LUZJ`JS\ZPUIPQLLUVMÄJPLLSHHUNL^LaLU
inzamelpunt.

Hoe plaats je de batterijen?

Attentie

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.
+LJOLTPZJOLZ`TIVSLU/N*KVM7INL]LUHHUKH[OL[R^PR/N
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
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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.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES
Om de Kiekeboe Dierentrein AAN
te zetten, verschuif je de Aan/Uitvolumeschakelaar naar het lage
volume (
) of naar het hoge volume
(
). Verschuif de Aan/Uitvolumeschakelaar naar ( ) om het
speelgoed UIT te zetten.

Functies

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

2. Trekkoord
Gebruik het trekkoord om de
Kiekeboe Dierentrein vooruit te
trekken. Het trekkoord zit opgeborgen
in de inkeping aan de onderkant
van het speelgoed. Voor de veiligheid
van het kind raden wij aan om het
trekkoord op te bergen in de inkeping
totdat het kind kan lopen.

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de Kiekeboe Dierentrein
automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het
speelgoed kan weer geactiveerd worden door met de
interactieve knoppen te bewegen.
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ACTIVITEITEN

2. Druk op de paarse knop en zie de
W\WW`[L]VVYZJOPQURVTLU1LOVVY[
OL[NLS\PK]HUKLW\WW`LUKLRSL\Y
die bij de knop hoort én grappige
geluiden, een vrolijk gezongen liedje
en korte melodietjes. Druk op de
WHHYZLRUVW^HUULLYKLW\WW`
al tevoorschijn is gekomen, om
vrolijke reacties te horen. Het lichtje
knippert mee met het geluid.
3. Beweeg de groene knop en zie de
kat tevoorschijn komen. Je hoort het
geluid van de kat en de kleur die bij
de knop hoort én grappige geluiden,
een vrolijk gezongen liedje en korte
melodietjes. Beweeg de groene
knop, wanneer de kat al tevoorschijn
is gekomen, om vrolijke reacties te
horen. Het lichtje knippert mee met
het geluid.

Activiteiten

1. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar een laag of hoog
volume om het speelgoed aan te
zetten. Je hoort een treingeluid, een
vrolijk zinnetje en een gezongen
liedje. Het lichtje knippert mee met
het geluid.
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5. Klap het klepje van de dieren dicht
om ze te verbergen in de trein en
hoor vrolijke reacties. Het lichtje
knippert mee met geluid.

6. Duw of trek de trein om treingeluiden
en korte melodietjes te horen. Het
lichtje knippert mee met het geluid.

Melodietjes

4. Draai de blauwe knop en zie de
vogel tevoorschijn komen. Je hoort
het geluid van de vogel en de kleur
die bij de knop hoort én grappige
geluiden, een vrolijk gezongen
liedje en korte melodietjes. Draai
de blauwe knop, wanneer de vogel
al tevoorschijn is gekomen, om
vrolijke reacties te horen. Het lichtje
knippert mee met het geluid.

MELODIETJES
1. London Bridge
2. Yankee Doodle
3. Drie maal drie is negen
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Hoedje van papier
6. Het regent, het regent
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7. A-Tisket, A-Tasket
 /LYL>L.V9V\UK[OL4\SILYY`)\ZO
9. Hoofd, schouders, knie en teen
 :RPW[V4`3V\
11. Hop Marianneke
12. Grandfather’s Clock
13. Poesje mauw
14. I’ve Been Working on the Railroad
16. Zagen, zagen

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Wil je spelen?
Hier komt de trein.
Tjoeke, tjoeke, tjoek-tjoek.
Tjoeke, tjoeke, tjoek-tjoek.
Ga maar mee!

Gezongen liedjes

15. Schaapje, schaapje

Liedje 2
Kom we gaan reizen,
rijd gezellig met de trein.
Zeg het maar, waar wil je heen?
Liedje 3
Kom mee we gaan op reis.
1HKH[PZÄQUZHTLUYLPaLUPUKL[YLPU
Miauw, miauw.
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Liedje 4
Ik reis zo graag met jou.
De trein gaat tjoeke-tjoeke, kom maar gauw.
We gaan op reis.

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 de Kiekeboe Dierentrein 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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GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Kiekeboe Dierentrein
Art.-Nr. # 80-151123
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

