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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Zing & Leer Xylofoon 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
Hallo daar, kleine muzikant! Maak je klaar om muziek te maken met
de Zing & Leer Xylofoon van VTech®! Pak het stokje en sla op de
staven om je eigen muziek te maken of volg de knipperende lichtjes
om 8 vrolijke melodietjes te leren spelen. Gebruik het trekkoord om
deze muzikale rups overal mee naartoe te nemen. Gebruik je eigen
fantasie, doe je ding, speel en zing!
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1 Acht knipperende staven 2 Aan/Uit-speelstandschakelaar
3 Volumeschakelaar

4 Stokje
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INHOUD VAN DE DOOS
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'Ãn VTech® Zing & Leer Xylofoon
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'Ãn stokje

Ŗ

'Ãn handleiding

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.
Losmaken van de verpakkingsslotjes:
Draai het verpakkingsslotje.
Neem het verpakkingsslotje uit de houder
en gooi het weg bij het afval.
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HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant
van het speelgoed. Gebruik hiervoor een
schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AA’ (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 het speelgoed klaar voor gebruik.
Let op:
Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale
reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.
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Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
Gebruik alleen het t[pe en de soort batterijen die in deze
handleiding staan vermeld.
Gebruik slechts ÃÃn t[pe batterijen tegelijk.
Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
Gebruik nooit beschadigde batterijen.
Plaats de batterijen volgens de polen ( ,-) om lekkage te
voorkomen.
De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten
worden.
Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
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.
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product
Het s[mbool 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
levensc[clus in bij een ofſcieel 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 s[mbolen 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/'C.
De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op
de markt werd gebracht.
Help het milieu door uw product en/of batterijen op een
verantwoordelijke manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES
1. Aan/Uit-speelstandschakelaar
Verschuif de Aan/Uitspeelstandschakelaar naar een
speelstand om de Zing & Leer Xylofoon
AAN te zetten. Om het speelgoed
UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uitspeelstandschakelaar naar ‘Uit’.
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2. Acht knipperende staven
De acht staven knipperen mee met de
vrolijke zinnetjes en de muziek.

3. Stokje met trekkoord
Gebruik het stokje om op de staven te
tikken en muziek te maken. Het stokje is
met behulp van een koord bevestigd aan
de rups. Pak het stokje en gebruik het als
een trekkoord om de rups achter je aan te
laten rollen.
Voor de veiligheid van uw kind raden wij
aan om toezicht te houden wanneer uw
kind met het trekkoord speelt.
Indien uw kind moeite heeft met het slaan
op de staven terwijl het stokje bevestigd
is aan het koord, raden wij aan om het
stokje los te halen van het koord.
Om het stokje terug aan het koord te
bevestigen, knoopt u deze stevig vast aan
de bovenkant (zie afbeelding).

4. Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt de Zing
& Leer Xylofoon automatisch uit als er
enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het
speelgoed kan weer geactiveerd worden
door op een staaf te tikken.
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ACTIVITEITEN
1. Vrij spelen
Gebruik het stokje om op de do-re-mi staven te slaan en maak je
eigen muziek.

2. Doe mij na!
Luister naar de toon en tik vervolgens met het stokje op de juiste
staaf. Wanneer je de juiste toon hebt geraakt, zal er steeds een
nieuwe toon bij komen. Onthoud de reeks en ga zo steeds naar een
hoger niveau totdat je in totaal 8 tonen kan onthouden!

3. Leer liedjes spelen
Tik op een staaf om een liedje te kiezen. Luister naar het liedje en
leer vervolgens in 3 stappen het liedje toon voor toon te spelen. Tik
op de staven wanneer deze knipperen en leer 8 te gekke melodietjes!

MELODIETJES
1. Twinkel, twinkel kleine ster
2. Mar[ had a little lamb
3. Vader Jacob
4. Het regent, het regent
5. De wielen van de bus
6. Ik zag twee beren
7. Hoedje van papier
8. Row, row, row [our boat
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GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hoog, zing het laag, want dat maakt me blij.
Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hard, zing het zacht, want dat maakt me blij.
Liedje 2
Wauw dat heb je goed gedaan, ja jippiejee.
We spelen samen tonen, dans en zing maar mee.
Tik maar op de staven, geef een coole show.
Do-re-mi-fa-sol-la-si-do!
Liedje 3
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!
Liedje 4
Twinkel, twinkel kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Liedje 5
Speel maar op de Z[lofoon, hier op mijn rug, ja toon voor toon.
Speel maar op de Z[lofoon en maak een prachtig lied.
Gebruik je eigen fantasie, doe je ding, speel en zing.
Ik leer jou graag do-re-mi, kom maar spelen en geniet.
Liedje 6
Lief, klein rupsje, lief, klein rupsje.
Slaap jij nog? Slaap jij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Bim, bam, bom, bim, bam, bom.
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Liedje 7
Het regent, het regent, de bloemetjes worden nat.
Wij rupsjes blijven lekker droog, wij schuilen onder een blad.
Liedje 8
Ik eet heel graag blaadjes van je hap, hap, hop,
hap, hap, hop, hap, hap, hop.
Ik eet heel graag blaadjes van je hap, hap, hop,
en alles is op!
Liedje 9
Ik zag twee rupsjes samen dansen,
o dat was een wonder.
Het was een wonder, boven wonder,
dat die rupsjes dansen konden.
Hi-hi-hi, ha-ha-ha,
ik stond erbij en ik keek ernaar.
Liedje 10
'Ãn, twee, drie, vier, kruip naar hier, kruip naar daar.
'Ãn, twee, drie, vier, o wat een plezier!
'n als ik vrolijk kruipen ga, kruip jij mij dan achterna?
'Ãn, twee, drie, vier, o wat een plezier!
Liedje 11
O ik knabbel graag,
lekker aan een blad!
Ik smul het liefst de hele dag,
met een lieve lach!
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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 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 de Zing & Leer Xylofoon 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
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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@vtechnl.com
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke
informatie over het product.
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Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:

vtechnl.com
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