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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
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Toet Toet Auto’s® - Lanceer- & 
Racebaan 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

Race met Raf Raceauto over de Toet Toet Auto’s® - Lanceer- & 
Racebaan van VTech®! Maak verschillende combinaties en neem het 
op tegen andere Toet Toet Auto’s voertuigen in een spannende race! 
Gebruik de lanceerder om de voertuigen naar beneden te laten rijden 
en luister naar de vrolijke reacties. Ben je klaar voor de start?
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INHOUD VAN DE DOOS
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Eén klein 
lanceerplatform met 

Magische Sensor

Eén groot 
lanceerplatform met 

Magische Sensor

Eén brug

Twee schans wegdelen

Eén VTech® Toet 
Toet Auto’s® - 
Raf Raceauto

Twee brug-steundelen

Twee korte wegdelen

Eén handleiding

Twee kleine 
steundelen

Twee grote 
steundelen

Twee helling-wegdelen

Twee stickervellen
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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.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

 Draai het verpakkingsslotje.

 Neem het verpakkingsslotje uit de houder 
en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de 

onderkant van Raf Raceauto. 
Gebruik hiervoor een muntstuk of 
een schroevendraaier.

3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (LR03) 
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.

Attentie

staan vermeld.
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worden.

aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

buiten het speelgoed op.

van een volwassene te gebeuren.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product 

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 

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.

cadmium- (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.

manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
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STICKEROVERZICHT
Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de 
onderdelen van de speelset.
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MONTAGE INSTRUCTIES
Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind 
te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig de twee kleine steundelen aan 
het kleine lanceerplatform. Er zal een 
‘klik’-geluid te horen zijn wanneer de 
onderdelen stevig zijn bevestigd. Wanneer 
een onderdeel eenmaal is bevestigd, kan 
het niet meer worden verwijderd.

2. Bevestig de twee grote steundelen aan 
het grote lanceerplatform. Er zal een 
‘klik’-geluid te horen zijn wanneer de 
onderdelen stevig zijn bevestigd. Wanneer 
een onderdeel eenmaal is bevestigd, kan 
het niet meer worden verwijderd.

3. Bevestig de twee brug-steundelen aan 
de brug. Er zal een ‘klik’-geluid te horen 
zijn wanneer de onderdelen stevig zijn 
bevestigd. Wanneer een onderdeel 
eenmaal is bevestigd, kan het niet meer 
worden verwijderd.
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Wanneer bovenstaande stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen op 

3 verschillende combinaties weergegeven.

Probeer ze allemaal en kies jouw favoriet! Verbind de Lanceer- & 
Racebaan met andere Toet Toet Auto’s speelsets voor nog meer 
speelplezier!

g g

Super lanceerbaan

Dubbele racebaan Stunt racebaan
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar
 Om Raf Raceauto AAN te zetten, 

verschuif je de Aan/Uit-schakelaar 
naar (  ). Verschuif de Aan/Uit-

 schakelaar naar (  ) om het 
speelgoed UIT te zetten.

2. Automatische uitschakeling
 Om batterijen te sparen, schakelt Raf Raceauto automatisch uit 

geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken 
of door de raceauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor 
wordt geactiveerd.

ACTIVITEITEN
1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar 

om Raf Raceauto aan te zetten. 
Je hoort een gezongen liedje, een 
vrolijk zinnetje en een geluidseffect. 

geluid.

2. Druk op de knipperende 
gezichttoets om geluidseffecten, 
vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes 

met het geluid.
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3.  Beweeg de raceauto om grappige 
geluiden en melodietjes te horen. 
Beweeg de raceauto tijdens een 
melodie om grappige geluiden toe te 

het geluid.

4.  Raf Raceauto reageert op de 
lanceerbaan. Beweeg de raceauto 
over de twee Magische Sensors 
om het lichtje te zien knipperen 
en vrolijke zinnetjes en grappige 
geluiden te horen. De raceauto 
reageert ook op andere Toet Toet 
Auto’s® speelsets met Magische 
Sensors door middel van vrolijke 
zinnetjes, grappige geluiden, 
melodietjes en gezongen liedjes.

MELODIETJES

2. Pop! Goes the Weasel

4. London Bridge

5. In een groen, groen knollenland

6. Bingo
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GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Ik ben een snelle racer, kijk me eens gaan snel over de baan.
Race met me mee!

Liedje 2 
Racen op de baan, daar word ik blij van.
Uit de weg ik kom er aan!

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 Raf Raceauto 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:

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 

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

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