
HANDLEIDING

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

speelgoed. 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.

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.

Let op:
Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het dier, na het openen 
van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.

Attentie

batterijen te verwijderen.

speelgoed op.

volwassene te gebeuren.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product

de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid 

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor 

of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 

gebracht.

te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar

Aan/Uit-schakelaar naar (  ). Om het speelgoed 

naar (  ).

2. Automatische uitschakeling

wordt geactiveerd.
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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 het speelgoed opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

2. Zet het daarna weer aan.

4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

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

ACTIVITEITEN
1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar om het 

lichtje knippert mee met het geluid.

2. hoofdje

knippert mee met het geluid.

3. Beweeg het dier om grappige geluiden en 
melodietjes te horen. Beweeg het dier tijdens een 

lichtje knippert mee met het geluid.

Magische Sensors in de 
Zoef Zoef DierenTM speelsets. Beweeg het 

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

warmtebron.

batterijen te verwijderen.
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BELANGRIJKE MEDEDELING:

een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate serieus opvatten. Wij 

producten. Wij staan u dan graag te woord.


