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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van het Lichtpret Slakje 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
Speel, zing en trek aan de ring van het Lichtpret Slakje van VTech®
voor vrolijk speelplezier! Trek aan de ring met kralen om grappige
geluiden, gezongen liedjes en vrolijke zinnetjes te horen én de schijf
in het huisje rond te laten draaien. Kijk naar de mooie lichteffecten
en druk op het rupsje om nog meer vrolijke reacties te horen.
Gebruik de bovenste ring om het slakje aan een kinderwagen of box
te bevestigen.

Bevestigingsring
Aan/Uitvolumeschakelaar
Rupsje

Ring met kralen
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INHOUD VAN DE DOOS
t &ÏOVTech® Lichtpret Slakje
t &ÏOIBOEMFJEJOH

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel,
verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel
uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te
worden verwijderd.
Losmaken van de verpakkingsslotjes:



%SBBJIFUWFSQBLLJOHTTMPUKF



/FFNIFUWFSQBLLJOHTTMPUKFVJUEFIPVEFSFO
HPPJIFUXFHCJKIFUBGWBM

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
 ;FUIFUTQFFMHPFE6*5
 0QFOIFUCBUUFSJKLMFQKFBBOEF
BDIUFSLBOUWBOIFUTQFFMHPFE(FCSVJL
IJFSWPPSFFOTDISPFWFOESBBJFS
 1MBBUTOJFVXFA""" -3 
CBUUFSJKWPMHFOTEFBGCFFMEJOHJOIFU
CBUUFSJKWBL7PPSPQUJNBMFQSFTUBUJFT
CFWFMFOXJKBMLBMJOFCBUUFSJKFOBBO
 1MBBUTIFULMFQKFUFSVHFONBBLIFU
HPFEWBTU
 /VJTIFUTQFFMHPFELMBBSWPPSHFCSVJL
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Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
)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
2TQDGGTPQQKVIGYQPG PKGVQRNCCFDCTG DCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
*CCNQRNCCFDCTGDCVVGTKLGPGGTUVWKVJGVURGGNIQGFGPNCCF\G
daarna buiten het speelgoed op.
*GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGT
toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product
*GVU[ODQQNXCPGGPFQQTIGMTWKUVGEQPVCKPGTIGGHVCCP
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
GKPFXCPJWPNGXGPUE[ENWUKPDKLGGPQHſEKGGNCCPIGYG\GP
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.
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&GEJGOKUEJGU[ODQNGP*I%FQH2DIGXGPCCPFCVJGVMYKM *I 
ECFOKWO %F QHNQQFIGJCNVG 2D KPFGDCVVGTKLJQIGTKUFCPFG
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
&GDCNMIGGHVCCPFCVJGVRTQFWEVPCCWIWUVWUQR
de markt werd gebracht.
*GNRJGVOKNKGWFQQTWYRTQFWEVGPQHDCVVGTKLGPQRGGP
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar


Om hetLichtpret SlakjeAAN te
zetten, verschuif je de Aan/Uitvolumeschakelaarnaar het lage
volume ( ) of naar het hoge
volume (
). Verschuif de Aan/Uitvolumeschakelaar naar ( ) om het
URGGNIQGF7+6VG\GVVGP

2. Bevestigingsring
Gebruik de bevestigingsring om het Lichtpret Slakje aan
een kinderwagen of box te bevestigen. Maak geen lus of lange
ketting in combinatie met andere ringen om verstikking als
gevolg van verstrengeling te voorkomen.
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3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt het Lichtpret Slakje
CWVQOCVKUEJWKVCNUGTGPKIGVKLFPKGVOGGYQTFVIGURGGNF*GV
speelgoed kan weer geactiveerd worden door op het rupsje te
drukken of aan de onderste ring te trekken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden
wij aan om de batterij te vervangen.

ACTIVITEITEN
 Verschuif de Aan/Uitvolumeschakelaar om het speelgoed
aan te zetten. Je hoort een gezongen
liedje, een vrolijk zinnetje en
GGPITCRRKIIGNWKFLG&GNKEJVLGU
knipperen mee met het geluid.
 &TWMQRJGVrupsje om een gezongen
liedje, vrolijke zinnetjes, melodietjes
en grappige geluiden te horen. Trek
tijdens een melodietje aan de ring
met kralen om grappige geluiden
aan het melodietje toe te voegen.
&GNKEJVLGUMPKRRGTGPOGGOGVJGV
geluid.
 Trek aan de ring met kralen om
grappige geluiden, gezongen liedjes,
vrolijke zinnetjes en melodietjes te
JQTGP*GVUEJKLHLGKPJGVJWKULGXCP
de slak draait rond en de lichtjes
knipperen mee met het geluid.
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MELODIETJES
1. Alexander’s Ragtime Band
 &GYKGNGPXCPFGDWU
3. Klap eens in je handjes
4. Op een grote paddenstoel
 6JG1NF)TG[/CTG
6. We maken een kringetje
 1J9JGP6JG5CKPVU)Q/CTEJKPI+P
8. This Old Man
 *QR/CTKCPPGMG
6WTMG[KPVJG5VTCY
11. Schaapje, schaapje heb je witte wol?
12. Animal Fair
13. Alle eendjes zwemmen in het water
'PVT[QHVJG)NCFKCVQTU
2QNN[9QNN[&QQFNG

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
&TCCKGPGPFTCCKGP
mijn huisje blijft draaien.
&GMNGWTGP\KLPVQEJ\QOQQK
Kom trek aan de ring, want dat maakt ons blij
en dan zingen wij samen een lied.
Liedje 2
+MDGPXTQNKLMLKRRKGLCLGG
+MDGPGGPTWRULG\KPIOGVOGOGG
Liedje 3
+MDGPGGPUNCMLGMKLMQROKLPTWI
daar staat een heel mooi huisje,
het draait supervlug!
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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 batterij 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 het Lichtpret Slakje 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 een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een 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
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BELANGRIJKE MEDEDELING:
*GV QPVYGTRGP GP QPVYKMMGNGP XCP GFWECVKGH URGGNIQGF ICCV
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
GPCEEWTCCVKU*GVMCPGEJVGTIGDGWTGPFCVGTHQWVGPXQQTMQOGP
*GVKUXQQTWXCPDGNCPIQOVGYGVGPFCVYKLXQNNGFKICEJVGTQP\G
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
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie
over het product.
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VTech Electronics
Europe B.V.
Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics
Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de
toepasselijke nationale wetgeving.
VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u
gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met
het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de
volgende voorwaarden:
1.

De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden
bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na
aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.

2.

Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product
ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product
gekocht heeft.

3.

De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is
aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.

4.

Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde
reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter)
installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere
reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.

5.

Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie
geldt alleen voor de Benelux landen.

GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Lichtpret Slakje
Art.-Nr. #

80-508523

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

Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:

vtechnl.com
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