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INLEIDING 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Do Re Mi Knuffelspin 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

Laten we op een muzikaal avontuur gaan met de Do Re Mi 

Knuffelspin van VTech®! Druk op de pootjes om kennis te maken 

met kleuren, vormen, do-re-mi en meer! Druk op de buiktoets om 

vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen én 

droom heerlijk weg met klassieke melodietjes tijdens de Nacht-

speelstand. Deze zachte knuffelspin is lief en klein en knuffelen met 

jou vindt ze fijn!

Speelstandschakelaar
Acht pootjestoetsen

Aan/Uit-volumeschakelaar

Knipperende 

buiktoets
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INHOUD VAN DE DOOS
VTech® Do Re Mi Knuffelspin

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?
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Attentie
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Milieu

Verwijdering van batterijen en product

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 symbolen 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/EC.

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
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FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar
 Om de Do Re Mi Knuffelspin AAN 

te zetten, verschuif je de Aan/Uit-

volumeschakelaar naar het lage 

volume (  ) of naar het hoge 

volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-

volumeschakelaar naar (  ) om het 

speelgoed UIT te zetten. 

2. Speelstandschakelaar
 Vers if de speelstandschakelaar 

naar de Dag-  of Nacht-

speelstand . Je hoort een 

gezongen liedje, een vrolijk zinnetje 

en een grappig geluidje in de Dag-

speelstand en een kusgeluidje, 

lief zinnetje en een slaapliedje in 

de Nacht-speelstand. Het lichtje 

knippert mee met het geluid en verandert van kleur tijdens de 

Dag-speelstand. Het lichtje zal langzaam knipperen en van 

kleur veranderen tijdens de Nacht-speelstand.

3. Acht pootjestoetsen
 

pootjestoetsen

4.  Automatische uitschakeling 
 Do Re Mi Knuffelspin
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Let op: 

ACTIVITEITEN
1.  knipperende buiktoets

Dag-speelstand

Nacht-

speelstand 

Nacht-speelstand

Dag-speelstand. 

Nacht-speelstand.

2.  

pootjestoetsen

Dag-speelstand

Nacht-speelstand



8

MELODIETJES

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1

Liedje  2

Liedje  3
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ONDERHOUD EN VERZORGING

LET OP:

Do Re Mi Knuffelspin
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BELANGRIJKE MEDEDELING:

VTech®

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke 

informatie over het product.
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