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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 Bedtijd Baby 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 met de Bedtijd Baby van VTech®, til haar op, knuffel haar en
luister naar de lieve zinnetjes en gezongen liedjes. Wieg de pop in je
armen van links naar rechts om haar in slaap te laten vallen en luister
naar mooie bedtijdverhaaltjes en rustgevende melodietjes. Slaap
maar lekker, lieve baby...
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Inleiding
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1 Speeltijd-toets

2 Fopspeen

4 Bedtijd-toets

5 Aan/Uit-volumeschakelaar

3 Knipperend hartje
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INHOUD VAN DE DOOS

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.

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 2 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
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8QQTQRVKOCNGRTGUVCVKGUDGXGNGPYKLCNMCNKPGDCVVGTKLGPCCP
)GDTWKMCNNGGPJGVV[RGGPFGUQQTVDCVVGTKLGPFKGKPFG\G
handleiding staan vermeld.
)GDTWKMUNGEJVUÃÃPV[RGDCVVGTKLGPVGIGNKLM
)GDTWKMPQQKVPKGWYGGPQWFGDCVVGTKLGPUCOGP
)GDTWKMPQQKVDGUEJCFKIFGDCVVGTKLGP
2NCCVUFGDCVVGTKLGPXQNIGPUFGRQNGP  QONGMMCIGVG
voorkomen.
&GEQPVCEVMNGOOGPXCPFGXQGFKPIOQIGPPKGVMQTVIGUNQVGPYQTFGP

Hoe plaats je de batterijen?

Ŗ 'ÃPVTech® Little Love® - Bedtijd Baby
Ŗ 'ÃPHQRURGGP
Ŗ 'ÃPJCPFNGKFKPI
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8GTYKLFGTNGIGQH\YCMMGDCVVGTKLGPWKVJGVURGGNIQGF
+PFKGPJGVURGGNIQGFNCPIGTGVKLFPKGV\CNYQTFGPIGDTWKMVKUJGV
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
)QQKDCVVGTKLGPPKGVYGIKPXWWTQHKPFGPCVWWT
2TQDGGTPQQKVIGYQPG PKGVQRNCCFDCTG DCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
*CCN QRNCCFDCTG DCVVGTKLGP GGTUV WKV JGV URGGNIQGF GP NCCF \G
daarna buiten het speelgoed op.
*GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGT
toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu
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 
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
TGHGTGPVKGPKXGCWUKPFG4KEJVNKLP'%

Hoe plaats je de batterijen?

Ŗ
Ŗ

&GDCNMIGGHVCCPFCVJGVRTQFWEVPCCWIWUVWUQR
de markt werd gebracht.
*GNRJGVOKNKGWFQQTWYRTQFWEVGPQHDCVVGTKLGPQRGGP
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar /
Om de Bedtijd Baby AAN te zetten, open je
het klittenband aan de achterkant van de pop
en verschuif je de Aan/Uit-volumeschakelaar
naar het gewenste volume om het speelgoed
AAN te zetten.

2. Knipperend hartje
*GVNKEJVLGXCPJGVJCTVLGMPKRRGTVOGGOGV
de geluiden, zinnetjes en muziek.

*GVDGYGIGPXCPFGRQRCEVKXGGTV
verschillende vrolijke reacties. Wieg de
pop in je armen van links naar rechts
om haar in slaap te laten vallen.

4. Automatische uitschakeling

Functies

3. Bewegingssensor

Om batterijen te besparen, schakelt de pop automatisch
WKVCNUGTGPKIGVKLFPKGVOGGYQTFVIGURGGNF&GRQRMCP
weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.
Let op: Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale
reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.
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ACTIVITEITEN
Speeltijd

Bedtijd
&TWMQRFGŎ$GFVKLFŏVQGVUQOPCCTFG\G
speelstand te gaan. Probeer de Bedtijd Baby
in slaap te wiegen wanneer ze moe is.
Blijf op de toets drukken om naar rustgevende
melodietjes te luisteren en samen met de pop
in slaap te vallen.

MELODIETJES
1. Twinkel, twinkel kleine ster
2. Rock-a-Bye Baby
3. Good Night Ladies
*WUJ.KVVNG$CD[
5. Brahm’s Lullaby
$GCWVKHWN&TGCOGT
7. Slaap kindje slaap
8. In de maneschijn
9. Irish Lullaby
10.Vader Jacob

Activiteiten / Melodietjes

&TWMQRFGŎ5RGGNVKLFŏVQGVUQOPCCTFG\G
speelstand te gaan. Tijdens deze speelstand vindt
de Bedtijd Baby het leuk om plezier te maken!
Blijf op de toets drukken om gezongen
liedjes en korte verhaaltjes te horen.
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GEZONGEN LIEDJES

Liedje 2
*CPULGRCPULGMGXGTVLGFKGMNQOGGPUQRGGPJGI
Neer viel de regen, die spoelde alles weg.
Op kwam de zon, die maakte alles droog.
'P*CPULGRCPULGMGXGTVLGFKGMNQOVQGPYGGTQOJQQI
Liedje 3
Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Liedje 4
Vader Jacob, vader Jacob.
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.

Gezongen liedjes

Liedje 1
Slaap kindje, slaap.
&CCTDWKVGPNQQRVGGPUEJCCR
'GPUEJCCROGVYKVVGXQGVLGU
dat drinkt zijn melk zo zoetjes.

Liedje 5
Word wakker, sta op en begin met een lach.
&GXQIGNVLGUƀWKVGPYCVGGPOQQKGFCI
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Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet
met een natte doek.
Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt
van een andere warmtebron.
Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te
bevelen de batterijen te verwijderen.
Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet
bloot aan vocht of water.
Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:
Als de Bedtijd Baby 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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Onderhoud en verzorging

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

GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Little Love® - Bedtijd Baby
Art.-Nr. # 80-196623
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

