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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

Bewegingssensor

Aan/Uit-schakelaar

Doekje
Muziek-toets

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van Mijn Knuffeldoekje 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
Mijn Knuffeldoekje van VTech® is een zachte en lieve knuffelbeer
die kleintjes laat kennismaken met vrolijke melodietjes, zinnetjes en
geluiden. Het doekje is gemaakt van zacht materiaal met verschillende
texturen om lekker mee te knuffelen. Kleintjes horen lieve zinnetjes,
geluiden en gezongen liedjes om heerlijk mee weg te dromen.
Wanneer kleintjes met het doekje bewegen horen ze verschillende
reacties. Knuffel en luister naar de rustgevende muziek!

Knipperend
neusje
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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. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de
binnenkant van het hoofd van
de beer. Gebruik hiervoor een
schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (AM-4/LR03)
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
s 6OOR OPTIMALE PRESTATIES BEVELEN WIJ ALKALINE BATTERIJEN AAN
s 'EBRUIK ALLEEN HET TYPE EN DE SOORT BATTERIJEN DIE IN DEZE
handleiding staan vermeld.
s 'EBRUIK SLECHTS ÏÏN TYPE BATTERIJEN TEGELIJK
s 'EBRUIK NOOIT NIEUWE EN OUDE BATTERIJEN SAMEN
s 'EBRUIK NOOIT BESCHADIGDE BATTERIJEN
s 0LAATS DE BATTERIJEN VOLGENS DE POLEN 
OM LEKKAGE TE
voorkomen.

Hoe plaats je de batterijen?

s %ÏN VTech® Mijn Knuffeldoekje
s %ÏN HANDLEIDING
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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?

s $E CONTACTKLEMMEN VAN DE VOEDING MOGEN NIET KORTGESLOTEN
worden.
s 6ERWIJDER LEGE OF ZWAKKE BATTERIJEN UIT HET SPEELGOED
s )NDIEN HET SPEELGOED LANGERE TIJD NIET ZAL WORDEN GEBRUIKT IS HET
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
s 'OOI BATTERIJEN NIET WEG IN VUUR OF IN DE NATUUR
s 0ROBEER NOOIT GEWONE NIET OPLAADBARE BATTERIJEN TE HERLADEN
s (AAL OPLAADBARE BATTERIJEN EERST UIT HET SPEELGOED EN LAAD ZE
daarna buiten het speelgoed op.
s (ET OPLADEN OF VERWIJDEREN VAN BATTERIJEN DIENT ALTIJD ONDER TOEZICHT
van een volwassene te gebeuren.

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.

MONTAGE INSTRUCTIES
Neem het bevestigingsbandje aan
de onderkant van het berenhoofd en
haal deze door de openingen van het
doekje. Maak het bevestigingsbandje
vast. Het hoofd van de beer is alleen
wasbaar op de oppervlakte, het doekje
is wasmaschinebestendig.

FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar
Om Mijn Knuffeldoekje AAN te zetten,
verschuif je de Aan/Uit-schakelaar
naar (
). Om het speelgoed UIT
te zetten, verschuif je de Aan/Uit $E !AN5IT
schakelaar naar (
schakelaar bevindt zich in het hoofd
van de beer.

Montage instructies / Functies

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

2. Automatische uitschakeling
Als Mijn Knuffeldoekje enige tijd niet geactiveerd wordt,
schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer
geactiveerd worden door op een toets te drukken.
Let op: Mijn Knuffeldoekje kan niet geactiveerd worden door het
doekje te bewegen.
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ACTIVITEITEN

 $RUK OP DE muziek-toets om verschillende
gezongen liedjes, melodietjes en geluiden
te horen. Het lichtje knippert mee met
het geluid.

3. Activeer de bewegingssensor om
verschillende gezongen liedjes te
horen. Het lichtje knippert mee met het
geluid.

Activiteiten

1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar om
het speelgoed aan te zetten. Je hoort
een gezongen liedje en een vrolijk
zinnetje. Het lichtje knippert mee met
het geluid.
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1. A-Tisket A-Tasket
2. Boer wat zeg je van mijn kippen
 2OCK A BYE "ABY
 4OYLAND
5. Maneschijn
6. Row, Row, Row Your Boat
 /H $EAR 7HAT #AN THE -ATTER "E
8. Ik zag twee beren
9. Home Sweet Home
 "EAUTIFUL $REAMER
11. London Bridge
 "ICYCLE "UILT &OR 4WO
 ,ITTLE "OY "LUE
 7HERE HAS -Y ,ITTLE $OG 'ONE
 3LEEPING "EAUTY 7ALTZ
16. Jack Be Nimble
17. Air (Bach)
18. Three Little Kittens
19. Minuet
 0IANO #ONCERTO ! RD -OVEMENT
 !U #LAIR DE LA ,UNE
 (UMPTY $UMPTY
 -ORNING 0EER 'YNT 3UITE 'RIEG
 0RELUDE IN ! #HOPIN
 4EDDY "EARS 0ICNIC

Melodietjes

MELODIETJES
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Liedje 1
Twinkel, twinkel kleine ster.
O wat schijn jij toch heel ver…
Liedje 2
Knuffel mij, jij bent zo lief.
Ik ben dol op knuffelen.
Liedje 3
Ik ken een boer die heeft een hond
en Bingo is zijn naam…
Liedje 4
3CHAAPJE SCHAAPJE HEB JE WITTE WOL
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.
Liedje 5
Pak me vast,
geef me een knuffel.
Ik ben blij,
met een vriendje zoals jij.

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.

Gezongen liedjes / Onderhoud en verzorging

GEZONGEN LIEDJES

8

Als Mijn Knuffeldoekje 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@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 /
% MAIL KLANTENSERVICE VTECHCOM
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.

Onderhoud en verzorging

LET OP:
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