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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van het Lees- en Leerboek ‘Cars 2’ 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

Ga op een spannend en leerzaam avontuur met Bliksem McQueen en zijn
vrienden uit Radiator Springs tijdens de World Grand Prix en ontdek 5
interactieve activiteiten, grappige geluiden en mooie muziek.
Groene licht-toets

Inleiding

Het Lees- en Leerboek is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 jaar.
Dit elektronische boek leert op een interactieve manier woorden, kleuren,
cijfers en nog veel meer! Kinderen kunnen alle bladzijden zelfstandig
verkennen en leren zo spelenderwijs lezen en luisteren.

Rode licht-toets
Aan/Uitspeelstandschakelaar

Voorlees-toets

5 activiteittoetsen
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INHOUD VAN DE DOOS
 EénVTech® Lees- en Leerboek - Cars 2
 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.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het boekUIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van
het boek.
3. Plaats 3 ‘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 hetboekklaar voor gebruik.

Attentie
t 7PPSPQUJNBMFQSFTUBUJFTCFWFMFOXJKBMLBMJOFCBUUFSJKFOBBO
t (FCSVJLBMMFFOIFUUZQFFOEFTPPSUCBUUFSJKFOEJFJOEF[FIBOEMFJEJOH
staan vermeld.
t (FCSVJLTMFDIUTÏÏOUZQFCBUUFSJKFOUFHFMJKL
t (FCSVJLOPPJUOJFVXFFOPVEFCBUUFSJKFOTBNFO
t (FCSVJLOPPJUCFTDIBEJHEFCBUUFSJKFO
t 1MBBUTEFCBUUFSJKFOWPMHFOTEFQPMFO  PNMFLLBHFUFWPPSLPNFO
t %FDPOUBDULMFNNFOWBOEFWPFEJOHNPHFOOJFULPSUHFTMPUFOXPSEFO
t 7FSXJKEFSMFHFPG[XBLLFCBUUFSJKFOVJUIFUTQFFMHPFE

Hoe plaats je de batterijen?

WAARSCHUWING:
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product
Het symbool van een doorgekruiste 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.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg),
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Hoe plaats je de batterijen?

t *OEJFOIFUTQFFMHPFEMBOHFSFUJKEOJFU[BMXPSEFOHFCSVJLU JTIFUBBO
te bevelen de batterijen te verwijderen.
t (PPJCBUUFSJKFOOJFUXFHJOWVVSPGJOEFOBUVVS
t 1SPCFFSOPPJUHFXPOF OJFUPQMBBECBSF CBUUFSJKFOUFIFSMBEFO
t )BBMPQMBBECBSFCBUUFSJKFOFFSTUVJUIFUTQFFMHPFEFOMBBE[FEBBSOB
buiten het speelgoed op.
t )FUPQMBEFOPGWFSXJKEFSFOWBOCBUUFSJKFOEJFOUBMUJKEPOEFSUPF[JDIU
van een volwassene te gebeuren.
t (FCSVJLCJKWPPSLFVSHFFOPQMBBECBSFCBUUFSJKFOPNEBUEJF
meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen
veroorzaken.

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
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-speelstandschakelaar
Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar de Leer-stand of de
Ouder-stand om het boek AAN te zetten. Verschuif de schakelaar
OBBSEFSFDIUFSQPTJUJFPNIFUCPFL6*5UF[FUUFO
Leer-stand

Ouder-stand

Uit

Uit

Druk op de voorlees-toets om het verhaal
op de opengeslagen bladzijde te horen.
Druk tegelijkertijd op de voorlees-toets en
de groene licht-toets om het hele verhaal
te horen.

Voorlezen

Functies

2. Voorlees-toets

3. Actviteit-toetsen
Druk op één van de vijf activiteit-toetsen
om een activiteit te kiezen. Deze vijf gekleurde
toetsen worden ook gebruikt tijdens de activiteit
‘Kijk Quiz’ om de vragen over kleuren en
aantallen te beantwoorden.
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4. Groene licht-toets
Druk op de groene licht-toets tijdens de activiteiten ‘Kijk
Quiz’ en ‘Luister Quiz’ als het antwoord op de vraag ‘ja’ is.

5. Rode licht-toets

6. Volumeschakelaar
Verschuif de volumeschakelaar omhoog voor
een hoger volume (
) en omlaag voor een lager
volume (
).

Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen schakelt het Lees- en Leerboek automatisch
uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer
geactiveerd worden door op een toets te drukken.

BEGINNEN MET SPELEN

Beginnen met spelen

Druk op de rode licht-toets tijdens de activiteiten ‘Kijk
Quiz’ en ‘Luister Quiz’ als het antwoord op de vraag ‘nee’
is.

Speelstanden
Er zijn twee speelstanden: de Leer-stand en de Ouder-stand.

Leer-stand
*OEFLeer-stand begint het boek automatisch het verhaal voor te lezen
wanneer een bladzijde wordt omgeslagen. Op deze manier kunnen
kinderen zelfstandig met het boek spelen.
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Ouder-stand
*OEFOuder-stand leest het boek niet automatisch voor wanneer de
bladzijdenworden omgeslagen. Het boek kan in deze stand door ouders
worden voorgelezen. Ondertussen kan er ook interactief gespeeld worden
(zie: Tips voor ouders). Wanneer er op de voorlees-toets gedrukt wordt,
zal het boek de opengeslagen bladzijde voorlezen.

t 4BNFONFUEF‘Woord Pret’ activiteit kunt u het kind stimuleren om
woorden te herkennen en aan te wijzen op de bladzijden.
t 4BNFONFUEF‘Vrienden Praat’ activiteit kunt u het verhaal levendig
maken door Bliksem en Takel te laten horen tijdens het voorlezen.
t 4BNFONFUEF‘Kijk Quiz’ en ‘Luister Quiz’ activiteiten kunt u het kind
vragen laten beantwoorden over de plaatjes en het verhaal.

ACTIVITEITEN
oord Pret
W

1.

1

Woord Pret

Activiteiten

Tips voor ouders

Tijdens deze activiteit hoor je een aantal geluidseffecten en zullen
verschillende voorwerpen en Cars karakters op de bladzijden worden
benoemd en beschreven. Zo leren kinderen op elke bladzijde nieuwe
woorden.
Kijk

2.

Quiz
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Kijk Quiz

Tijdens deze activiteit worden verschillende vragen gesteld over de
bladzijden. Gebruik de groene en rode licht-toets om antwoord te geven.
Gebruik de vijf gekleurde toetsen om de vragen over kleuren en aantallen
te beantwoorden.
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V

3

at

3.

nden Pra
rie

Vrienden Praat

Tijdens deze activiteit hoor je verschillende zinnetjes gesproken door
Bliksem en Takel.
ister Quiz
Lu
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Luister Quiz

Tijdens deze luistervaardigheid-activiteit zullen een aantal vragen worden
gesteld over het verhaal. Gebruik de groene en rode licht-toets om antwoord
te geven.

5.
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t

uziek Pre
M

Muziek Pret

Druk op deze activiteit-toets om op de verschillende bladzijden muziek te
horen. Druk op de rode en groene licht-toets tijdens een melodietje en je
hoort geluidseffecten voor nog meer muzikaal plezier!

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.

Onderhoud en verzorging

4.

8

LET OP:

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

Als het Lees- en Leerboek 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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