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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 - Praat met mij
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

Inleiding

Praten, spelen en leren met de Little Love - Praat met mij Baby van
VTech®! Hoe meer je kleintje praat met de baby hoe meer woorden en
zinnen ze samen zullen leren en herhalen! De pop heeft een snoezige
QWVſVGGPHQRURGGPGPGGPFTKPMƀGULG&CCTPCCUVDGXCVFGRQROGGT
dan 80 schattige babyzinnen en realistische geluiden, zoals drinken en
giechelen. Samen spelen is samen leren met deze interactieve pop!
Aan/UitReset-toets
volumeschakelaar

F
Flesje

Verzorging-toets

Praat met mij-toets
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Lezen-toets

Muziek-toets
Fopspeen
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1. Thuis

2. Eten

3. Dieren

INHOUD VAN DE DOOS

-

Eén VTech® Little Love - Praat met mij Baby
Eén fopspeen
'ÃPƀGULG
Drie boekjes
Eén handleiding

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.

STARTEN
Activeer de Baby om in fase 1 te starten
Neem de pop uit de verpakking en plaats de fopspeen in haar mond.
Verwijder vervolgens de fopspeen om de demo-stand te verlaten en
te starten in fase 1.
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Inhoud van de doos / Starten

3 boekjes:
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1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het
elektronisch onderdeel in de rug
van de pop. 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
t 7PPSPQUJNBMFQSFTUBUJFTCFWFMFOXJKBMLBMJOFCBUUFSJKFOBBO
t (FCSVJLBMMFFOIFUUZQFFOEFTPPSUCBUUFSJKFOEJFJOEF[F
IBOEMFJEJOHTUBBOWFSNFME
t (FCSVJLTMFDIUTÏÏOUZQFCBUUFSJKFOUFHFMJKL
t (FCSVJLOPPJUOJFVXFFOPVEFCBUUFSJKFOTBNFO
t (FCSVJLOPPJUCFTDIBEJHEFCBUUFSJKFO
t 1MBBUTEFCBUUFSJKFOWPMHFOTEFQPMFO  PNMFLLBHFUF
WPPSLPNFO
t %FDPOUBDULMFNNFOWBOEFWPFEJOHNPHFOOJFULPSUHFTMPUFO
XPSEFO
t 7FSXJKEFSMFHFPG[XBLLFCBUUFSJKFOVJUIFUTQFFMHPFE
t *OEJFOIFUTQFFMHPFEMBOHFSFUJKEOJFU[BMXPSEFOHFCSVJLU JTIFU
BBOUFCFWFMFOEFCBUUFSJKFOUFWFSXJKEFSFO
t (PPJCBUUFSJKFOOJFUXFHJOWVVSPGJOEFOBUVVS
t 1SPCFFSOPPJUHFXPOF OJFUPQMBBECBSF CBUUFSJKFOUFIFSMBEFO
t )BBM PQMBBECBSF CBUUFSJKFO FFSTU VJU IFU TQFFMHPFE FO MBBE [F
EBBSOBCVJUFOIFUTQFFMHPFEPQ
t )FUPQMBEFOPGWFSXJKEFSFOWBOCBUUFSJKFOEJFOUBMUJKEPOEFSUPF[JDIU
WBOFFOWPMXBTTFOFUFHFCFVSFO

3923 IM.indd 4

Hoe plaats je de batterijen?

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

4

06/10/2014 19:15:1

Milieu
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
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.
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.
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
Let op:
)FU LPPSE PN EF IBOEKFT WBO EF QPQ JT HFFO POEFSEFFM WBO IFU
TQFFMHPFE7FSXJKEFSEFLPPSEKFTFOHPPJEF[FXFHCJKIFUBGWBM
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Hoe plaats je de batterijen?

Verwijdering van batterijen en product
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar
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 om het
speelgoed AAN te zetten.

2. Praat met mij-toets

3. Lezen-toets
Druk op de lezen-toets en gebruik de drie bijgesloten boekjes
om samen met de pop te leren lezen. De pop zal zelf vragen uit
welk boekje ze wil worden voorgelezen. Lees hardop en de pop
zal de woorden herhalen die je voorleest. In elke fase zal ze de
woorden uit de boekjes beter leren en in fase 3 zal de pop zelf uit
de boekjes kunnen voorlezen.

Functies

Druk op de praat met mij-toets en de pop zal vragen om met
haar te praten. Wanneer je iets zegt, zal de pop hierop reageren
en proberen te herhalen wat je zegt!

4. Verzorging-toets
Druk op de verzorging-toets en luister naar wat de pop vraagt.
<QTIIQGFXQQTJCCTFQQTJCCTQRVKLFJCCTƀGULGGPHQRURGGPVG
geven.

5. Muziek-toets
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Druk op de muziek-toets en luister naar de mooie
melodietjes. De pop zal vrolijk brabbelen en in fase 3 eerst
delen van de liedjes en uiteindelijk de hele liedjes mee
kunnen zingen.
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6. Fopspeen
Plaats de fopspeen in de mond van de pop
en ze zal hierop reageren met realistische
geluiden.

7. Flesje
Plaats het ƀGULG in de mond van de pop om
haar drinken te geven. De pop zal reageren
met realistische geluiden.

De pop leert praten in 3 fasen. Wanneer de
pop in de laatste fase alles kan lezen, kan er
weer opnieuw worden begonnen in fase 1 door
de reset-toets in te drukken. De pop zal weer
van voren af aan beginnen met brabbelen en
dient weer opnieuw te leren praten en lezen.

Activiteiten

8. Reset-toets

9. Automatische uitschakeling
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Om batterijen te besparen, schakelt de Praat met mij Baby
automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het
speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te
FTWMMGPQHFQQTJGVƀGULGQHFGHQRURGGPVGIGDTWKMGP
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ACTIVITEITEN
1. Praat met mij
De pop zal je vragen om met haar
te praten. Wanneer het lichtje in
het rode strikje gaat branden, kun
je tegen de pop praten en ze zal
vervolgens herhalen wat je zegt!

Woef,
woef!

Wat zegt de
hond?

Woef,
woef!

25cm

2. Lezen
Leer je baby lezen! Lees voor uit de
3 bijgesloten boekjes en je baby zal
stapje voor stapje leren lezen. In fase
1 zal ze vragen om de woorden uit de
boekjes voor te lezen en naarmate ze
groeit en leert, zal ze in elke fase de
woorden proberen na te zeggen totdat
ze in fase 3 zelf de woordjes voor kan
lezen.

Activiteiten

Houd de pop op een afstand van
ongeveer 25 cm om ervoor te
zorgen dat de pop je stem goed kan
opvangen.

3. Verzorging
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De pop zal zelf aangeven wanneer ze dorst
heeft of haar fopspeen wilt. Zorg goed voor
JCCT GP IGGH JCCT JGV ƀGULG QH FG HQRURGGP
wanneer ze erom vraagt.
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4. Muziek

5. Resetten naar fase 1
De pop leert praten in 3
fasen. Wanneer de baby
in de laatste fase alles kan
lezen, kun je weer opnieuw
beginnen in fase 1 door de
reset-toets in te drukken.

MELODIETJES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle eendjes zwemmen in het water
De wielen van de bus
Hoedje van papier
Vader Jacob
Brahms Lullaby
In de maneschijn
Slaap kindje slaap
Twinkel, twinkel kleine ster

Ja! Ik
w
weet
alle
w
woorden!

Dadada...

Melodietjes / Gezongen liedjes

De pop zal vrolijk mee brabbelen op de muziek
in fase 1. In fase 2 zal ze zachtjes mee neuriën
en wanneer ze groeit en leert, zal ze in fase 3
zelfs de liedjes mee kunnen zingen.

GEZONGEN LIEDJES
1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. De wielen van de bus
3. Hoedje van papier
4. Vader Jacob
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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. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de
buurt van een andere warmtebron.

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 de Little Love - Praat met mij 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
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Onderhoud en verzorging

3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan
te bevelen de batterijen te verwijderen.
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Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie
over het product.
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Onderhoud en verzorging

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@vtechnl.com
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GARANTIEBEWIJS
Naam van het product: Little Love - Praat met mij Baby
Art.-Nr. # 80-153923
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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