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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van Suzy & haar puppyvriendje 

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 

Speel, zing en leer met Suzy & haar puppyvriendje van VTech®! Suzy 

is een schattige pop die dol is op haar lieve hondje. Druk op haar strikje 

of beweeg haar armen om met het hondje spelen. Ze kunnen met elkaar 

praten en zingen! Eerst zal het hondje alleen reageren met verschillende 

blafjes maar wanneer ze meer met Suzy heeft gespeeld, zal ze kunstjes 

leren en zelfs leren spreken! Speel met Suzy, haar puppyvriendje of met 

allebei! Leer tellen, emoties herkennen en luister naar verzorgingstips. 

De vrolijk gezongen liedjes, lieve reacties en het verzorgen van Suzy en 

het hondje prikkelt de fantasie en zorgt voor oneindig speelplezier! Kom, 

dan gaan we samen spelen!  
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INHOUD VAN DE DOOS
•	 Eén VTech® Little Love® Suzy  

•	 Eén	VTech® Little Love® puppyvriendje 

•	 Eén	drinkbeker
•	 Eén	haarborstel
•	 Eén	hondenkoekje
•	 Eén	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.



4

Losmaken van de verpakkingsslotjes: 

Let op: Het plastic bandje in het haar van de pop is geen onderdeel 

van het speelgoed en dient voor de veiligheid van het kind te worden 

verwijderd.

STARTEN
Wanneer Suzy & haar puppyvriendje in de verpakking zitten, 

staan ze in een demo-stand. Neem de pop en het hondje uit 

de verpakking, schakel ze UIT en vervolgens weer AAN om de 

demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

Puppyvriendje
Zorg dat Suzy en haar puppyvriendje regelmatig met elkaar spelen 

zodat het puppyvriendje nieuwe dingen kan leren. Wanneer je begint met 

spelen, zal het puppyvriendje alleen maar reageren met verschillende 

blafjes en kunstjes. Wanneer het puppyvriendje meer met Suzy heeft 

gespeeld, zal ze praten en meer uitgebreide reacties geven.

Let op: Haal de batterijen uit het puppyvriendje en wacht (meer dan) 5 
minuten wanneer je haar wilt resetten en opnieuw wilt beginnen. 

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?
Suzy 

1. Zet het speelgoed UIT. 

2. Open het batterijklepje aan de achterkant 

van de pop. 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.

Puppyvriendje 
1. Open het klittenband aan de onderkant 

van het puppyvriendje en zet het 
speelgoed UIT. 

2. Open het batterijklepje. Gebruik hiervoor 
een schroevendraaier. 

3. Plaats 3 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.  
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Attentie
•	 Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die 

meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen 

veroorzaken.

•	 Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.

•	 Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze 

handleiding staan vermeld. 

•	 Gebruik	slechts	één	type	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 symbool 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 

levenscyclus	in	bij	een	officieel	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 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

Suzy

1. Aan/Uit-volumeschakelaar /
 Om Suzy 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. Arm-sensors
 Beweeg de linkerarm, rechterarm of beide 

armen om de arm-sensors te activeren en 

het hondje kunstjes te laten doen en vrolijke 

reacties te horen.

3. Strik-toets
 Druk op de strik-toets om lieve reacties 

te horen. Het lichtje knippert mee met 

het geluid. Ook zal het lichtje samen met 

het lichtje in het strikje van het hondje 

langzaam knipperen, wanneer Suzy en haar 

puppyvriendje klaar zijn om met elkaar te 

spelen.

4. Mond-sensor en drinkbeker
 Wanneer je Suzy laat drinken uit de 

drinkbeker, zal de mond-sensor ingedrukt 

worden en hoor je een grappige reactie.

5. Haarborstel
	 Suzy	vindt	het	fijn	wanneer	je	haar	haren	

borstelt. Gebruik de haarborstel en zorg 

ervoor dat Suzy’s haren er weer netjes uitzien.
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Puppyvriendje

1. Aan/Uit-volumeschakelaar /
 Om het Puppyvriendje 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. Hoofd-toets
 Druk op de hoofd-toets om grappige 

geluiden te horen en kennis te maken met de 

emoties van het puppyvriendje.

3. Rug-toets
 Druk op de rug-toets om het puppyvriendje te 

zien dansen en luister naar de vrolijke liedjes.

4. Mond-sensor en hondenkoekje
 Wanneer je het hondenkoekje in de mond 

van het puppyvriendje plaatst om haar te 

laten eten, zal de mond-sensor ingedrukt 

worden en hoor je een grappige reactie.

5. Knipperend strikje
 Het lichtje in het strikje knippert mee met het 

geluid. Ook zal het lichtje samen met het 

lichtje in de strik-toets van Suzy langzaam 

knipperen, wanneer het puppyvriendje en 

Suzy klaar zijn om met elkaar te spelen.
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3 meter

6. Automatische uitschakeling
 Om batterijen te sparen, schakelen Suzy & haar puppyvriendje 

automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Suzy kan 

weer geactiveerd worden door op de strik-toets te drukken en het 

puppyvriendje kan weer geactiveerd worden door op de hoofd- of 

rug-toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of 

abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen. 

INSTRUCTIES VOOR 

INTERACTIE TUSSEN SUZY 

& HAAR PUPPYVRIENDJE

STAP 1 
Zorg dat de afstand tussen Suzy en het 

puppyvriendje niet meer is dan 3 meter. 

STAP 2
Zet Suzy en het puppyvriendje beide AAN. 

De lampjes in de strik-toets en het 

knipperende strikje zullen beide 

langzaam knipperen wanneer 

Suzy en haar puppyvriendje klaar 

zijn om met elkaar te spelen.

STAP 3
Druk op de strik-toets van Suzy of de hoofd- of rug-toets 

van het puppyvriendje om te beginnen met spelen.

Let op:

Wanneer Suzy & haar puppyvriendje zich na enige tijd automatisch 

uitschakelen,	druk	je	op	de	strik-toets	bij	Suzy	en	één	van	de	toetsen	
op het puppyvriendje om het interactief spelen opnieuw te starten.



11

ACTIVITEITEN

Interactie tussen Suzy & haar puppyvriendje
1. Kunstjes leren
 Suzy leert haar puppyvriendje graag kunstjes. 
Beweeg	één	of	beide	armen	van	Suzy	om	het	
puppyvriendje kunstjes te leren.

2. Samen zingen 
 Tijd voor muziek! Druk op de strik-toets en 

luister naar vrolijk gezongen liedjes. Wanneer 
Suzy nog niet veel met haar puppyvriendje 
heeft gespeeld, zal het hondje alleen blaffen op 
de melodie. Wanneer ze meer heeft geleerd, 
zullen Suzy en haar puppyvriendje om de beurt 
zingen. Het puppyvriendje is dol op dansen en 
zingen! Druk op de rug-toets van het hondje 
om haar te zien dansen en zingen. Ook hier 
geldt dat het puppyvriendje eerst alleen zal 

blaffen en pas later ook zelf kan zingen.

3. Laten we tellen 
 Tellen is leuk! Druk op de strik-toets van  

Suzy om samen met haar puppyvriendje  

te leren tellen.

4. Emoties 
 Suzy herkent de emoties van haar 

puppyvriendje door te luisteren naar haar 

blafjes of gesproken zinnetjes.

5. Gesprekken voeren 
 Suzy	en	haar	puppyvriendje	vinden	het	fijn	

om met elkaar te praten. Eerst zal de puppy 
alleen maar reageren met blafjes, maar 
later zal ze ook leren praten en kunnen de 
twee leuke gesprekken voeren. Druk op de  
strik-toets of op de hoofd-toets om schattige 

gesprekken te horen. 
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Spelen met Suzy
1. Verzorgingstips 
 Suzy zal je tips geven over hoe je voor 

het puppyvriendje kunt zorgen. Druk 

op de strik-toets om verschillende 

verzorgingstips te horen. 

2. Zorg voor Suzy 
 Laat Suzy drinken uit de drinkbeker wanneer 

ze dorst heeft of borstel haar haren. 

Spelen met het puppyvriendje

1. Zingen en dansen 
 Druk op de rug-toets om het puppyvriendje 

te zien dansen en zingen.

2. Word vriendjes 
 Druk op de hoofd-toets van het 

puppyvriendje om te zien of jij de emoties 

van het hondje kunt herkennen en word 

haar beste vriendje!

3. Zorg voor het puppyvriendje 
 Geef het puppyvriendje een hondenkoekje 

wanneer ze honger heeft. 
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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 Suzy of haar puppyvriendje 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

 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@vtechnl.com 
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CONFORMITEITSVERKLARING
Wij, VTech Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze 

radioapparatuur, type 1975, in overeenstemming is met Richtlijn 

2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan 

verkregen worden via de website: www.vtech.com/re-directive

Fabrikant: VTech Electronics Europe BV

Adres fabrikant: PO Box 10042, 6000 GA Weert,The Netherlands

Radio Frequentie Band : 2405MHz – 2473MHz

Maximaal RF vermogen Suzy: -8.81dBm

Maximaal RF vermogen Puppyvriendje: -8.14dBm

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie 

over het product.
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GARANTIEBEWIJS 

Naam van het product:   Little Love® - Suzy & haar puppyvriendje

Art.-Nr. # 80-197523

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Aankoopdatum:

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123 

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Bezoek onze website voor meer 
informatie over onze producten:

vtechnl.com
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