Zet het speelgoed UIT.
Open het batterijklepje aan de onderkant
van het speelgoed. Gebruik hiervoor een
muntstuk of een schroevendraaier.
Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (LR03) 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.
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Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij
het afval.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:
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Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig,
na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te
kunnen spelen.

Let op:

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.

WAARSCHUWING:

5.

4.

3.
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HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

Vigo Vuilniswagen

Toet Toet Auto’s®
HANDLEIDING
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+HOSKHWPLOLHXGRRUXZSURGXFWHQRIEDWWHULMHQRSHHQYHUDQWZRRUGHOLMNHPDQLHU
ZHJWHJRRLHQ
.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRS
ZZZVWLEDWQO

'HEDONJHHIWDDQGDWKHWSURGXFWQDDXJXVWXVRSGHPDUNW
ZHUGJHEUDFKW

Verwijdering van batterijen en product
+HWV\PERROYDQHHQGRRUJHNUXLVWHFRQWDLQHUJHHIWDDQGDWKHW
SURGXFWHQGHEDWWHULMHQQLHWPHWKHWQRUPDOHKXLVDIYDOPRJHQZRUGHQ
ZHJJHJRRLGRPGDWGH]HVWRIIHQEHYDWWHQGLHVFKDGHOLMNNXQQHQ]LMQ
YRRUKHWPLOLHXHQGHJH]RQGKHLG/HYHUKHWSURGXFWHQRIGHEDWWHULMHQ
DDQKHWHLQGYDQKXQOHYHQVF\FOXVLQELMHHQRIÀFLHHODDQJHZH]HQ
LQ]DPHOSXQW
:LQDGYLHVLQELMGHSODDWVHOLMNHDXWRULWHLWHQYRRULQIRUPDWLHRYHUVSHFLDOHSODDWVHQ
YRRU.OHLQ&KHPLVFK$IYDO .&$ ZDDUXJHEUXLNWHEDWWHULMHQHQRISURGXFWHQNXQW
LQOHYHUHQ
'HFKHPLVFKHV\PEROHQ+J&GRI3EJHYHQDDQGDWKHWNZLN +J FDGPLXP &G 
RIORRGJHKDOWH 3E LQGHEDWWHULMKRJHULVGDQGHUHIHUHQWLHQLYHDXVLQGH5LFKWOLMQ
(&

Milieu

 9RRURSWLPDOHSUHVWDWLHVEHYHOHQZLMDONDOLQHEDWWHULMHQDDQ
 *HEUXLNDOOHHQKHWW\SHHQGHVRRUWEDWWHULMHQGLHLQGH]HKDQGOHLGLQJVWDDQ
YHUPHOG
 *HEUXLNVOHFKWVppQW\SHEDWWHULMHQWHJHOLMN
 *HEUXLNQRRLWQLHXZHHQRXGHEDWWHULMHQVDPHQ
 *HEUXLNQRRLWEHVFKDGLJGHEDWWHULMHQ
 3ODDWVGHEDWWHULMHQYROJHQVGHSROHQ  RPOHNNDJHWHYRRUNRPHQ
 'HFRQWDFWNOHPPHQYDQGHYRHGLQJPRJHQQLHWNRUWJHVORWHQZRUGHQ
 9HUZLMGHUOHJHRI]ZDNNHEDWWHULMHQXLWKHWVSHHOJRHG
 ,QGLHQKHWVSHHOJRHGODQJHUHWLMGQLHW]DOZRUGHQJHEUXLNWLVKHWDDQWH
EHYHOHQGHEDWWHULMHQWHYHUZLMGHUHQ
 *RRLEDWWHULMHQQLHWZHJLQYXXURILQGHQDWXXU
 3UREHHUQRRLWJHZRQH QLHWRSODDGEDUH EDWWHULMHQWHKHUODGHQ
 +DDORSODDGEDUHEDWWHULMHQHHUVWXLWKHWVSHHOJRHGHQODDG]HGDDUQDEXLWHQ
KHWVSHHOJRHGRS
 +HWRSODGHQRIYHUZLMGHUHQYDQEDWWHULMHQGLHQWDOWLMGRQGHUWRH]LFKWYDQHHQ
YROZDVVHQHWHJHEHXUHQ

Attentie

2PKHWVSHHOJRHG$$1WH]HWWHQEHZHHJMH
GHAan/Uit-schakelaarQDDU   2PKHW
VSHHOJRHG8,7WH]HWWHQEHZHHJMHGH
$DQ8LWVFKDNHODDUQDDU   
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%HZHHJKHWvoertuigRPJUDSSLJHJHOXLGHQ
HQPHORGLHWMHVWHKRUHQ%HZHHJKHW
YRHUWXLJWLMGHQVHHQPHORGLHRPJUDSSLJH
JHOXLGHQWRHWHYRHJHQ+HWOLFKWMHNQLSSHUW
PHHPHWKHWJHOXLG

'UXNRSGHknipperende gezichttoets
RPJHOXLGVHIIHFWHQYUROLMNH]LQQHWMHVHQ
JH]RQJHQOLHGMHVWHKRUHQ+HWOLFKWMH
NQLSSHUWPHHPHWKHWJHOXLG

9HUVFKXLIGH Aan/Uit-schakelaar RPKHW
VSHHOJRHGDDQWH]HWWHQ-HKRRUWHHQ
JH]RQJHQOLHGMHHHQYUROLMN]LQQHWMHHQHHQ
JHOXLGVHIIHFW+HWOLFKWMHNQLSSHUWPHHPHWKHW
JHOXLG

ACTIVITEITEN

2PEDWWHULMHQWHVSDUHQVFKDNHOWKHWVSHHOJRHGDXWRPDWLVFKXLWDOVHU
HQLJHWLMGQLHWPHHZRUGWJHVSHHOG+HWVSHHOJRHGNDQZHHUJHDFWLYHHUG
ZRUGHQGRRURSGHNQLSSHUHQGHJH]LFKWWRHWVWHGUXNNHQRIGRRUKHW
YRHUWXLJVQHOWHEHZHJHQ]RGDWGHEHZHJLQJVVHQVRUZRUGWJHDFWLYHHUG

2. Automatische uitschakeling





1. Aan/Uit-schakelaar

FUNCTIES

+HWYRHUWXLJKHUNHQWGHMagische SensorsLQ
GHToet Toet Auto’s®VSHHOVHWV%HZHHJKHW
YRHUWXLJRYHUHHQ0DJLVFKH6HQVRUHQ]LHKHW
JH]LFKWMHNQLSSHUHQHQKRRUYUROLMNH]LQQHWMHV
JHOXLGVHIIHFWHQPHORGLHWMHVHQJH]RQJHQ
OLHGMHV 6SHHOVHWV]LMQDSDUWYHUNULMJEDDU 



6NLSWRP\ORX
.ODSHHQVLQMHKDQGMHV
$ORXWWH
7KUHHEOLQGPLFH
2SHHQJURWHSDGGHQVWRHO
=DJHQ]DJHQ
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Liedje 3
Scheid het afval, dat vind ik echt te gek!
Ik breng het vlug naar de juiste plek!

Liedje 2
Hoi, ik ben Vigo!
Ik rijd door de straat, als het vuilnis buiten staat.

Liedje 1
Vuilnisbakken groot en zwaar, maak ze snel leeg en ik ben klaar.

GEZONGEN LIEDJES








MELODIETJES

Vigo VuilniswagenKHHIWWZHHYXLOQLVEDNNHQ
RSZLHOWMHVGLHEHYHVWLJGNXQQHQZRUGHQDDQ
GHYXLOQLVZDJHQ%HYHVWLJGHYXLOQLVEDNNHQ
DDQHONDDURIDDQGHYXLOQLVZDJHQGRRUGH
JULM]HVWDDIMHVYDVWWHNOLNNHQLQGHRSHQLQJ
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Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het
product.

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

Als het speelgoed 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:

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 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.

ONDERHOUD EN VERZORGING
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