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INLEIDING

Riempje met
klittenband

Muziektoets

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van Teletubbies - Mijn Pluche Po 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
Teletubbies - Mijn Pluche Po van VTech® is het allerliefste
knuffelvriendje! Teletubbie Po laat je kennismaken met voorwerpen
en muziek en ze wil dolgraag met jou spelen en knuffelen! Druk op de
knipperende toetsen om vrolijke zinnetjes, geluiden en melodietjes te
horen. Het riempje met klittenband zorgt ervoor dat je Po eenvoudig
overal mee naartoee kunt nemen!

Hartjes-toets

Aan/Uitschakelaar
Step-toets

Tubbietoasttoets
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INHOUD VAN DE DOOS
WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel,
verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven 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.
2.

3.

4.
5.

Zet het speelgoed UIT.
Open het batterijklepje aan de achterkant
van het speelgoed. Gebruik hiervoor 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.

Attentie
n 4MMPMNRGK?JCNPCQR?RGCQ@CTCJCLãGH?JI?JGLC@?RRCPGHCL??L
n %C@PSGI?JJCCLFCRRVNCCLBCQMMPR@?RRCPGHCLBGCGLBCWCF?LBJCGBGLEQR??L
vermeld.
n %C@PSGIQJCAFRQÀÀLRVNC@?RRCPGHCLRCECJGHI
n %C@PSGILMMGRLGCSãCCLMSBC@?RRCPGHCLQ?KCL
n %C@PSGILMMGR@CQAF?BGEBC@?RRCPGHCL
n .J??RQBC@?RRCPGHCLTMJECLQBCNMJCL MKJCII?ECRCTMMPIMKCL
n "CAMLR?ARIJCKKCLT?LBCTMCBGLEKMECLLGCRIMPRECQJMRCLãMPBCL

Hoe plaats je de batterijen?

- Eén VTech® Teletubbies - Mijn Pluche Po
- Eén handleiding
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product
&CR QVK@MMJ T?L CCL BMMPECIPSGQRC AMLR?GLCP ECCDR ??L B?R FCR
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/
MDBC@?RRCPGHCL??LFCRCGLBT?LFSLJCTCLQAVAJSQGL@GHCCLMDgAGCCJ
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.
"CAFCKGQAFCQVK@MJCL&E !BMD.@ECTCL??LB?RFCRIãGI &E A?BKGSK 
(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.

Hoe plaats je de batterijen?

n 4CPãGHBCPJCECMDWã?IIC@?RRCPGHCLSGRFCRQNCCJEMCB
n 'LBGCLFCRQNCCJEMCBJ?LECPCRGHBLGCRW?JãMPBCLEC@PSGIR GQFCR??LRC@CTCJCL
de batterijen te verwijderen.
n %MMG@?RRCPGHCLLGCRãCEGLTSSPMDGLBCL?RSSP
n .PM@CCPLMMGRECãMLCLGCRMNJ??B@?PC@?RRCPGHCLRCFCPJ?BCL
n &??JMNJ??B@?PC@?RRCPGHCLCCPQRSGRFCRQNCCJEMCBCLJ??BWCB??PL?@SGRCL
het speelgoed op.
n &CRMNJ?BCLMDTCPãGHBCPCLT?L@?RRCPGHCLBGCLR?JRGHBMLBCPRMCWGAFRT?LCCL
volwassene te gebeuren.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke
manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

4

FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar

2. Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt Teletubbies - Mijn Pluche Po
automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed
kan weer geactiveerd worden door op één van de knipperende toetsen te
drukken. Wanneer het speelgoed uitschakelt tijdens het spelen, raden wij
aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN
1.

Verschuif de Aan/Uit-schakelaar om het
speelgoed aan te zetten. Je hoort een vrolijk
zinnetje, een giecheltje en een melodietje. De
lichtjes knipperen mee met het geluid.

2.

Druk op de muziek-toets om vrolijke
zinnetjes en melodietjes te horen. De lichtjes
knipperen mee met het geluid.

Functies / Activiteiten

Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar
( ) om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif
de Aan/Uit-schakelaar naar ( ) om het
speelgoed UIT te zetten.
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Druk op de hartjes-toets om grappige
geluiden en vrolijke zinnetjes te horen. De
lichtjes knipperen mee met het geluid.

4.

Druk op de step-toets om vrolijke
zinnetjes en step-geluiden te horen. De
lichtjes knipperen mee met het geluid.

5.

Druk op de tubbietoast-toets om
grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te
horen. De lichtjes knipperen mee met het
geluid.

Melodietjes

3.

MELODIETJES
1.
2.
3.
4.
5.

7.


10.

Twinkel, twinkel, kleine ster
Klap eens in je handjes
Hoofd, schouders, knie en teen
Ik zag twee beren
De wielen van de bus
0Mã 0Mã 0MãVMSP M?R
Old Macdonald had a farm
'D7MSPC&?NNV?LB7MS)LMã'R
&GAIMPV"GAIMPV"MAI
We maken een kringetje
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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.

LET OP:
Als Teletubbies - Mijn Pluche Po 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.
  JGHDRFCRNPM@JCCK@CQR??L B?LI?LFCRTCPMMPW??IRãMPBCLBMMP
bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
JGHDRFCRNPM@JCCKLMEQRCCBQ@CQR??L LCCKB?L? S @ AMLR?ARMNKCRMLWC
klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com /
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

Onderhoud en verzorging

ONDERHOUD EN VERZORGING
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Let op:

Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.

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: Teletubbies - Mijn Pluche Po
Art.-Nr. :# 80-505223
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Aankoopdatum:

VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland
Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

CWMCIMLWCãC@QGRCTMMPKCCP
informatie over onze producten:
vtechnl.com
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