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INLEIDING

De Teddy Projector van VTech ® zal uw baby in slaap sussen
met verschillende rustgevende melodietjes, lieve zinnetjes en
natuurgeluiden. Druk op de beer-toets om tussen de melodietjes,
slaapliedjes en natuurgeluiden te wisselen. Zet de tijdklokschakelaar op
5 of 10 minuten speeltijd. De mooie muziek en projectie op het plafond
zullen uw baby heerlijk laten wegdromen...

Bevestigingsstrip

Volumetoetsen
Demo/
Tijdklokschakelaar

Aan/Uit/
Speelstandschakelaar

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Teddy Projector 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

Beer-toets

Projectie-toets
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-

Eén VTech® Teddy Projector

-

Eén handleiding

-

Eén bevestigingsstrip

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw
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 de Teddy Projector UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant
van de projector. Gebruik hiervoor een
munstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe ‘AA’ (AM-3/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 de Teddy Projector klaar voor gebruik.

Hoe plaats je de batterijen?

INHOUD VAN DE DOOS
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Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
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.
Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding
staan vermeld.
Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten
worden.
Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in
de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt
aanbevolen.

Attentie

ATTENTIE

Milieu
Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu en de gezondheid. Gooi batterijen niet
weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij
een ofﬁcieel aangewezen inzamelpunt. Help het milieu
door de batterijen op een verantwoordelijke manier weg
te gooien.
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Veiligheidsvoorschriften
•
•

•
•
•
•

•

Bevestig altijd volgens de instructies de bijgeleverde bevestigingsstrip
goed aan het kinderbedje of box.
Controleer de bevestigingen regelmatig. Bevestig de projector
alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen.
Bevestig de projector niet aan boxen of kinderbedjes met een
gaaswand.
Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
Voor de veiligheid van uw kind dient dit product gemonteerd te
worden door een volwassene.
Wees er zeker van dat de bevestigingsstrip buiten het bereik van
kinderen is wanneer deze geplaatst is in een box of kinderbedje.
Verwijder de bevestigingsstrip en zorg ervoor dat de strip buiten
het bereik van kinderen blijft wanneer de projector van de box of
het kinderbedje wordt losgemaakt.
Zorg ervoor dat de projector recht omhoog wijst, zodat de
geprojecteerde beelden op het plafond gericht zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan de onderstaande instructies
op te volgen:

5

1. Plaats het speelgoed tegen de bovenste
reling van de box of het kinderbedje
en haal de bevestigingsstrip over de
rand. U kunt de hoogte waarop de
projector hangt verstellen door de
voor u meest geschikte opening op de
bevestigingsstrip te kiezen.
2. Trek voorzichtig aan de projector om
zeker te zijn dat het speelgoed goed
vast zit. Controleer regelmatig of de
bevestigingsstrip goed vast zit.

FUNCTIES
1. Aan/Uit/Speelstandschakelaar
Verschuif de Aan/Uit/
Speelstandschakelaar naar Muziek
(
) of naar Natuurgeluiden (
)
om de projector aan te zetten.
Verschuif de Aan/Uit/
Speelstandschakelaar naar ( ) om
de projector uit te zetten.

Montage instructies / Functies

MONTAGE INSTRUCTIES

2. Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen schakelt de Teddy Projector automatisch
uit na 5 of 10 minuten (zonder de projector te activeren). De projector
kan weer geactiveerd worden door op de beer-toets te drukken of
door het verschuiven van de Aan/Uit/Speelstandschakelaar of
Demo/Tijdklokschakelaar.
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ACTIVITEITEN

2. Verschuif de Demo/Tijdklokschakelaar
naar Demo om de projector aan te
zetten en een korte demonstratie te
horen van de lieve zinnetjes, geluidjes,
gezongen liedjes en de melodietjes.
Een mooie projectie zal voor ongeveer
10 seconden op het plafond worden
geprojecteerd.
3. Verschuif de Demo/Tijdklokschakelaar
naar de gewenste tijdsduur, 5 of 10
minuten, om de projector aan te zetten.
Mooie beelden worden op het plafond
geprojecteerd.

4. Druk op de beer-toets om gezongen
liedjes, lieve zinnetjes, melodietjes
en natuurgeluiden, afhankelijk van de
gekozen speelstand, te horen. Druk
nogmaals, na de gekozen tijdsduur, op
de beer-toets om de projector opnieuw
te activeren.

Activiteiten

1. Verschuif de Aan/Uit/
Speelstandschakelaar naar Muziek
of Natuurgeluiden om de projector
aan te zetten. In de speelstand
Natuurgeluiden hoort u geluiden uit
de natuur. In de speelstand Muziek
zijn er melodietjes en gezongen
liedjes te horen. Mooie beelden
worden op het plafond geprojecteerd.
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5. Druk op de volumetoetsen om het
gewenste volume te kiezen. Druk op
voor een hoger volume en druk op
voor een lager volume.

MELODIETJES
1. Cradle Song ( Brahms Lullaby)
2. Are You Sleeping
3. My Bonnie Lies over the Ocean
4. Klein, klein kleutertje
5. Beautiful Dreamer
6. Fur Elise
7. Greensleeves
8. Witte zwanen, zwarte zwanen
9. Oh Where Has My Little Dog Gone
10. In de maneschijn
11. Rock a Bye Baby
12. All Through the Night
13. Berend botje
14. Poesje mauw
15. Twinkel, twinkel kleine ster
16. Alle eendjes zwemmen in het water

Melodietjes

6. Druk op de projectie-toets om de
mooie projectie aan of uit te zetten.
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GEZONGEN LIEDJES
Gezongen liedje 1
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap.

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.

LET OP:
Als de Teddy Projector opeens stopt of als het geluid slechter wordt:
1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.

Onderhoud en verzorging

Gezongen liedje 2
Twinkel, twinkel kleine ster. O wat schijn jij toch heel ver.

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
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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@vtech.com
Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke
informatie over het product.

Onderhoud en verzorging

BELANGRIJKE MEDEDELING:
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