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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

Gefeliciteerd met uw aankoop van Maak Maartje Beter 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
Interactief spelen en leren met Maak Maartje Beter van VTech®.
Verbind Maartje met het online onderzoekscentrum om haar te
personaliseren. Maartje is een slimme en lieve pop. Ze kan je naam
onthouden, je dagelijks ritme en ze weet wanneer je jarig bent! Maartje
zingt vrolijke liedjes en praat graag met jou, maar soms heeft ze last
van wat kwaaltjes. Luister goed naar haar en gebruik de interactieve
accessoires om haar te verzorgen en weer beter te maken!
Synchroniseer-toets
Voorhoofd-sensor

Inleiding

INLEIDING

Oor-sensor
Mondsensor
Bovenarmsensor
Gezondheidstips-toets

Aan/Uitvolumeschakelaar
Knipperend hart
Onderzoektoets
Arm-sensor

Buik-toets
Been-sensor
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MedicijnƀGULG

Lepel

Stethoscoop

Spuit

Thermometer

Gebruik het flesje van de Little Love® - Praat met mij
ij
baby (apart verkrijgbaar) om nog meer grappige
zinnetjes te horen.

INHOUD VAN DE DOOS
Ŗ 'ÃPVTech® Little Love® - Maak Maartje Beter
Ŗ 'ÃPRNGKUVGT
Ŗ 'ÃPOGFKEKLPƀGULG
Ŗ 'ÃPNGRGN
Ŗ 'ÃPUVGVJQUEQQR
Ŗ 'ÃPURWKV
Ŗ 'ÃPVJGTOQOGVGT
Ŗ 'ÃPJCPFNGKFKPI
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.

Inhoud van de doos

Pleister
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Wanneer de pop in de verpakking zit, staat ze in een demo-stand.
Neem de pop uit de verpakking, schakel de pop UIT en vervolgens
weer AAN of druk op de synchroniseer-toets om de demo-stand te
verlaten en normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Open het klittenband aan de
achterkant van de pop en zet het
speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje. Gebruik
hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 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.

Attentie
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ

8QQTQRVKOCNGRTGUVCVKGUDGXGNGPYKLCNMCNKPGDCVVGTKLGPCCP
)GDTWKMCNNGGPJGVV[RGGPFGUQQTVDCVVGTKLGPFKGKPFG\G
handleiding staan vermeld.
)GDTWKMUNGEJVUÃÃPV[RGDCVVGTKLGPVGIGNKLM
)GDTWKMPQQKVPKGWYGGPQWFGDCVVGTKLGPUCOGP
)GDTWKMPQQKVDGUEJCFKIFGDCVVGTKLGP
2NCCVUFGDCVVGTKLGPXQNIGPUFGRQNGP  QONGMMCIGVG
voorkomen.
&GEQPVCEVMNGOOGPXCPFGXQGFKPIOQIGPPKGVMQTVIGUNQVGP
worden.
8GTYKLFGTNGIGQH\YCMMGDCVVGTKLGPWKVJGVURGGNIQGF
+PFKGPJGVURGGNIQGFNCPIGTGVKLFPKGV\CNYQTFGPIGDTWKMVKUJGV
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
)QQKDCVVGTKLGPPKGVYGIKPXWWTQHKPFGPCVWWT

Starten / Hoe plaats je de batterijen?

STARTEN
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Ŗ
Ŗ
Ŗ

2TQDGGTPQQKVIGYQPG PKGVQRNCCFDCTG DCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
*CCN QRNCCFDCTG DCVVGTKLGP GGTUV WKV JGV URGGNIQGF GP NCCF \G
daarna buiten het speelgoed op.
*GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGTVQG\KEJV
van een volwassene te gebeuren.

Verwijdering van batterijen en product
*GVU[ODQQNXCPGGPFQQTIGMTWKUVGEQPVCKPGTIGGHVCCPFCV
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
NGXGPUE[ENWUKPDKLGGPQHſEKGGNCCPIGYG\GPKP\COGNRWPV
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.
&GEJGOKUEJGU[ODQNGP*I%FQH2DIGXGPCCPFCVJGVMYKM
*I ECFOKWO %F QHNQQFIGJCNVG 2D KPFGDCVVGTKLJQIGTKUFCP
FGTGHGTGPVKGPKXGCWUKPFG4KEJVNKLP'%
&GDCNMIGGHVCCPFCVJGVRTQFWEVPCCWIWUVWUQR
de markt werd gebracht.

Hoe plaats je de batterijen?

Milieu

*GNRJGVOKNKGWFQQTWYRTQFWEVGPQHDCVVGTKLGPQRGGP
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te
kunnen garanderen, is het belangrijk dat het batterijklepje stevig is
bevestigd om eventuele verwondingen te voorkomen.
Wanneer de pop gepersonaliseerd is en de batterijen leeg zijn, dient
de pop opnieuw gepersonaliseerd te worden wanneer er nieuwe
batterijen in de pop geplaatst worden.

FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar /

Functies

LET OP:
&GGNCUVKGMLGUDKLFGCTOGPGPDGPGPXCPFGRQR\KLPIGGP
QPFGTFGGNXCPFKVURGGNIQGF&GGNCUVKGMLGUFKGPGPXGTYKLFGTFVG
worden voor de veiligheid van het kind.

Om Maak Maartje Beter AAN te zetten,
open je het klittenband aan de achterkant
van de pop en 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.

2. Personaliseren

Ga naar vtechdolls.com en volg de
instructies om de pop te personaliseren met
de verjaardag van uw kind, het dagelijks
ritme en wekelijkse activiteiten.
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Na het personaliseren van de pop zullen ook een aantal extra
kwaaltjes en schattige zinnetjes beschikbaar zijn. Plaats de voorkant
van de pop binnen 10 cm van de speaker van uw computer en
druk op de synchroniseer-toets om het personaliseringsproces te
voltooien.



10 cm

&GYGDUKVG\CNGGPNKGFLGCHURGNGPGPFGIGIGXGPUFTCCFNQQU
QXGTFTCIGPPCCTFGRQR*GVNKEJVLGKPJGVhartje van de pop zal aan
gaan en knipperen en de pop zal zelf met een zinnetje bevestigen of
de overdracht gelukt is.
U kunt de gegevens op elk gewenst moment aanpassen of updaten
door naar vtechdolls.com te gaan en de instructies te volgen.

Neem de naam op van uw kind


*QWFFGsynchroniseer-toets gedurende 1 seconde ingedrukt en
Maartje zal vragen om de naam van uw kind op te nemen. Zodra de
naam is opgenomen, zal de pop de naam onthouden.

Functies

Let op:*GVIGNWKFXCPUQOOKIGEQORWVGTU
is niet duidelijk genoeg om de overdracht
succesvol te voltooien. Wanneer de
overdracht via de computer niet lukt, probeer
de overdracht dan eens met behulp van een
smartphone of tablet en surf opnieuw naar
vtechdolls.com.

3. Gezondheidstips-toets


&TWMQRFGgezondheidstips-toets om
tips te horen op het gebied van hygiëne,
voeding en dagelijkse activiteiten
door middel van vrolijk gezongen
liedjes en grappige zinnetjes.

4. Buik-toets


&TWMQRFGbuik-toets om schattige
zinnetjes te horen en de pop te verzorgen
CNU\GFCCTPCCTXTCCIV&GRQR\CNLGQQM
uitnodigen om met haar te praten. Wanneer
je iets zegt, zal ze je stem herhalen.
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5. Onderzoek-toets


&TWMQRFGonderzoek-toets en reageer
op de vragen van de pop, gebruik de
accessoires om haar beter te maken.

6. Voorhoofd-sensor

Raak het voorhoofd van de pop aan
om verschillende reacties te horen.



*GVNKEJVLGXCPJGVhart knippert en gaat aan
wanneer Maartje liedjes zingt en wanneer je
haar hartje onderzoekt met de stethoscoop.

8. Stethoscoop
Plaats de stethoscoop op haar hart om
naar de hartslag van Maartje te luisteren.

Functies

7. Hart

9. Thermometer
Plaats de thermometer in het
rechteroor van Maartje om haar
temperatuur te meten.

10. Spuit
Plaats de spuit op de sensor
van de rechterbovenarm om
Maartje een spuitje te geven.
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11. Lepel  Medicijnƀesje
Plaats de lepel in de mond
van Maartje om haar een
medicijndrankje of eten te geven.

12. Pleister
Gebruik de pleister om de wondjes
op de linkerarm of het linkerbeen
van Maartje te verzorgen.
Om batterijen te besparen, schakelt de pop automatisch uit
CNUGTGPKIGVKLFPKGVOGGYQTFVIGURGGNF&GRQRMCPYGGT
geactiveerd worden door op de buik-toets, gezondheidstipstoets, onderzoek-toets of synchroniseer-toets te drukken.
Opmerking: Wanneer de pop niet reageert terwijl de pop aan staat,
raden wij aan om de batterijen te vervangen door nieuwe batterijen.

ACTIVITEITEN
Onderzoeken
&TWMQRFGonderzoek-toets om de verschillende kwaaltjes
van Maartje te ontdekken. Maak haar beter
door naar haar te luisteren en haar te
behandelen met behulp van de interactieve
accessoires. Personaliseer de pop om
extra kwaaltjes te kunnen behandelen.

Activiteiten

13. Automatische uitschakeling

Verzorgen
&TWMQRFGbuik-toets om schattige
zinnetjes te horen en Maartje te verzorgen
als ze daar naar vraagt. Personaliseer
de pop zodat ze jouw verjaardag en
dagelijkse en wekelijkse activiteiten kan
QPVJQWFGP&GRQR\CNLGQQMJGTKPPGTGP
aan een aantal van haar favoriete feestdagen.
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Gezondheidstips
&TWMQRFGgezondheidstips-toets om
iets te leren over hygiëne, voeding en
dagelijkse activiteiten door middel van
vrolijk gezongen liedjes en grappige
zinnetjes. Personaliseer de pop
om extra liedjes en zinnetjes te kunnen horen.

MELODIETJES
 $GCWVKHWN&TGCOGT
2. Ode to Joy
3. In de maneschijn
4. Vader Jacob
5. Slaap kindje slaap
6. Au clair de la lune
7. Sailing, sailing
 &QFQNŏGPHCPV&Q
9. Teddy Bear’s Picnic
10. Twinkel, twinkel kleine ster

Melodietjes

Spreek tegen de voorkant
van de pop op een afstand van 10 cm om ervoor
te zorgen dat de pop je duidelijk kan horen.
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Maartje zal je uitnodigen om met haar te praten.
Praat tegen de pop wanneer het lichtje van haar
hartje aan gaat en ze zal herhalen wat je zegt.

cm

Praten
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Liedje 1
*QKOKLPPCCOKU/CCTVLGGPKMYKNITCCIOGVLQWURGNGP
Zorg je goed voor mij, want dat maakt me blij.
Maak me beter, zorg voor mij wanneer ik ziek ben.
Liedje 2
Appel, peer, banaan, tomaat, ui, wortel en spinazie.
'GVXGGNITQGPVGPGPQQMHTWKVFCVKUNGMMGTGPIG\QPF
Liedje 3
&QGOGGGPURTKPIMQOFCPUGPDNKLHNGMMGTDGYGIGP
5RQTVGPKUIG\QPFGPJQWFVLGNGMMGTſV
Liedje 4
Pak de zeep, maak ‘m goed nat.
'PYCULGJCPFGPURGVVGTFGURCV
Liedje 5
Poets je tanden goed, weet je hoe dat moet?
Beweeg de borstel heen en weer en doe het nog een keer.
Liedje 6
6YGGXKQNGPGPGGPVTQOOGNGPGGPƀWKV
want jij bent jarig en de vlaggen hangen uit!

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 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.

Gezongen liedjes / Onderhoud en verzorging

GEZONGEN LIEDJES
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Als Maak Maartje Beter 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

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

Onderhoud en verzorging

LET OP:
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Onderhoud en verzorging

GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Little Love® - Maak Maartje Beter
Art.-Nr. # 80-179523
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

