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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

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Toet Toet Auto’s Wegdelen
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
Met deze wegdelen kun je te gekke combinaties maken met de
verschillende Toet Toet Auto’s speelsets. Koppel alle onderdelen
aan elkaar vast voor nog meer rij- en speelplezier!

Verschillende combinaties mogelijk:
m
k:
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Eén set VTech® Toet Toet Auto’s Wegdelen
Eén handleiding
Eén stickervel

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.

MONTAGE INSTRUCTIES
Plak de stickers op de wegdelen:
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Inhoud van de doos / Montage instructies

INHOUD VAN DE DOOS
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FUNCTIES
Koppel de wegdelen aan de verschillende speelsets van de Toet
Toet Auto’s collectie (apart verkrijgbaar).
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Functies

Maak je Toet Toet Auto’s collectie compleet met de Garage, Rijbaan,
Brandweerkazerne en verschillende Voertuigen.
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ONDERHOUD EN VERZORGING
1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de
buurt van een andere hittebron.

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@vtech.com
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.
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Onderhoud en verzorging

3. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
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