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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
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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Little Love® - Kiekeboe
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

Knipperende
bloem

Inleiding

Speel kiekeboe met de Little Love® - Kiekeboe Baby van VTech®!
Plaats de handjes van de baby voor haar ogen om grappige reacties te
horen en een interactief kiekeboe spelletje te spelen! Maak spelenderwijs
kennis met lichaamsdelen, cijfers, tellen, etenswaren en meer door
middel van de interactieve toetsen. De lieve stem, realistische geluiden
en mooie melodietjes zorgen voor nog meer ontdek- en speelplezier!

Oogsensors
Hart-toets

Buik-toets

Rechtervoet-toets
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Linkervoet-toets
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INHOUD VAN DE DOOS
Ŗ
Ŗ

'Ãn VTech® Little Love® - Kiekeboe Baby
'Ãn 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.

Let op:
Het koord om de handjes van de pop is geen onderdeel van het speelgoed.
Verwijder de koordjes en gooi deze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1.
2.

3.

4.
5.
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Zet het speelgoed UIT.
Open het batterijklepje van het
elektronische onderdeel in de rug
van de pop. Gebruik hiervoor een
schroevendraaier.
Plaats 2 nieuwe ‘AA’ (LR6)
batterijen volgens de afbeelding
in het batterijenvak. Voor optimale
prestaties bevelen wij alkaline
batterijen aan.
Plaats het klepje terug en maak het
goed vast.
Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Hoe plaats je de batterijen?

WAARSCHUWING:
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Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding
staan vermeld.
Gebruik slechts ÃÃn type batterijen tegelijk.
Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
Gebruik nooit beschadigde batterijen.
Plaats de batterijen volgens de polen ( ,-) om lekkage te voorkomen.
De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te
bevelen de batterijen te verwijderen.
Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna
buiten het speelgoed op.
Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van
een volwassene te gebeuren.

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 ofſcieel 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.
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Hoe plaats je de batterijen?

Attentie

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/'C.
De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de
markt werd gebracht.
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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
De Aan/Uit-volumeschakelaar bevindt zich op
het elektronische onderdeel in de rug van de pop.
Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar het
gewenste volume (laag
of hoog
) om het
speelgoed AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit) om het speelgoed
volumeschakelaar naar (
UIT te zetten.

2. Oogsensors
De Kiekeboe Baby bevat twee sensors die
zich in de buurt van de ogen bevinden. Gebruik
de handjes van de pop om ÃÃn of beide ogen
te bedekken en de sensors te activeren.

Functies

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

3. Knipperende bloem
Het lichtje van de bloem knippert mee het
geluid.

4. Automatische uitschakeling
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Om batterijen te besparen, schakelt de
Kiekeboe Baby automatisch uit als er
enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het
speelgoed kan weer geactiveerd worden
door op een toets te drukken.

5

10/31/2014 8:49:5

ACTIVITEITEN
1. Kiekeboe
Bedek ÃÃn of beide ogen van de baby met
ÃÃn of beide handjes en haal de handjes
weer weg om een kiekeboe-spelletje te
spelen. Maak kennis met lichaamsdelen en
leer tellen. De bloem knippert mee met het
geluid.

Druk op de hart-toets om leerzame en
lieve zinnetjes te horen. Maak kennis
met verschillende emoties en luister naar
de grappige en realistische geluiden. De
bloem knippert mee met het geluid.

3. Buik-toets
Druk op de buik-toets om leerzame
en grappige zinnetjes te horen over
etenswaren Ãn luister naar de vrolijk
gezongen liedjes en de realistische
geluiden. De bloem knippert mee met het
geluid.

Activiteiten

2. Hart-toets

4. Linkervoet-toets
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Druk op de linkervoet-toets
-toets o
om kennis te
maken met cijfers en tellen Ãn luister naar
de lieve zinnetjes en vrolijke melodietjes.
De bloem knippert mee met het geluid.
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5. Rechtervoet-toets
s

MELODIETJES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Op een grote paddenstoel
Alle eendjes zwemmen in het water
Hickory Dickory Dock
In een groen, groen knollenland
London Bridge
Hansje Pansje kevertje
Witte zwanen, zwarte zwanen
Berend Botje
Bingo
Row, Row, Row your Boat
Brahms Lullaby
Lavenders Blue
Rock-a-bye Baby
Twinkel, twinkel kleine ster
Ode to Joy - Beethoven
Vader Jacob
To a Wild Rose - MacDowell
Canon in D - Pachelbel
William Tell Overture - Rossini
Prelude 9 - Chopin

Melodietjes / Gezongen liedjes

Druk op de rechtervoet-toets
t-toets o
om kennis
te maken met lichaamsdelen, cijfers
en tellen Ãn luister 5, 10 of 15 minuten
naar rustgevende melodietjes. De bloem
knippert mee met het geluid.

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Kiekeboe, ik zie je.
Kom speel je met me mee?
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Liedje 2
Kiekeboe, ik heb mijn oogjes toe.
Kiekeboe, waar ben je naartoe?
O, wat ſjn, daar ben je weer.
Samen maken we plezier.
Kiekeboe, ik zie jou!
Kiekeboe, jij ziet mij!
Samen spelen wij!

Onderhoud en verzorging

Liedje 3
'Ãn, twee, drie, vier, vijf!
Speel en leer met mij!

Liedje 4
'Ãn, twee, drie, vier, vijf!
Klap je mee met mij?

Liedje 5
Klap met je handjes, links en rechts, links en rechts.

Liedje 6
Stap met je voetjes, links en rechts, links en rechts.

ONDERHOUD EN VERZORGING
1.
2.
3.
4.
5.
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Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet
met een natte doek.
Leg 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.
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Als de Little Love® - Kiekeboe 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

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

LET OP:
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GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Little Love® - Kiekeboe Baby
Art.-Nr. # 80-169423
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Aankoopdatum:
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VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland
Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com
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