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TM

MagiBookTM console

USB-kabel

2 AA demonstratiebatterijen

Handleiding

Activiteitenboek: 
Een dag uit het dagelijks leven

INHOUD VAN DE DOOS
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1. STARTEN

De MagiBookTM console werkt op 2 AA/LR6 batterijen 
(demonstratiebatterijen ingesloten). Voor een optimaal resultaat 
bevelen wij alkaline batterijen aan.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT. 
2. Open het batterijklepje aan de 
 achterkant van de console. Gebruik 
 hiervoor een schroevendraaier. 
3. Plaats 2 nieuwe ‘AA’ (LR6) batterijen 
 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. 

Attentie 

handleiding staan vermeld. 

voorkomen. 

worden. 

het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

daarna buiten het speelgoed op.

Let op: Maximale uitgangsspanning koptelefoon  150mV
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product 

dat het product en de batterijen niet met het normale 

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. 

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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2. FUNCTIES

Bevestigingspunten 
voor de boeken

Interactieve 

Interactieve pen

USB-ingang

LED indicatielichtje

Aan/Uit-toets

Volume-toets

Koptelefoonaansluiting*

TM & © 2016 LeapFrog Enterprises, Inc.

leapfrog.com

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

VTECH

PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands

Napier Court, Abingdon, OX14 3YT, UK

Batterijenvak

* Koptelefoon niet inbegrepen
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3. BEGINNEN MET SPELEN

Plaats 2 ‘AA’ (LR6) batterijen in het batterijenvak. Druk 

vervolgens op de Aan/ Uit-toets.

De audio content van het bijgesloten boek (Een dag uit het 

dagelijks leven) is reeds geïnstalleerd op de MagiBookTM 

console. Uw kind kan direct plezier gaan beleven met het 

interactieve boek!

1

2

4. ONTDEK HET BOEK MET DE 
 INTERACTIEVE PEN

Druk op de Aan/ Uit-toets om te beginnen met spelen. Het 

LED-indicatielichtje zal branden wanneer de MagiBookTM 

console AAN staat.

1

Bevestig het activiteitenboek met behulp van de 

bevestigingspunten in het midden van de MagiBookTM 

console. Tik met de pen op een bladzijde om te beginnen 

met spelen.

2
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5. AUDIO CONTENT DOW NLOADEN
(andere activiteitenboeken zijn apart verkrijgbaar)

Om de audio content voor een boek te downloaden gaat u 

naar onze website www.vtechnl.com/ downloads, download 

en installeer vervolgens de Explor@ ParkTM software op uw 

computer. 

1

Verbind de MagiBookTM console met de computer met 

behulp van de bijgesloten USB-kabel. 

Maak a.u.b. een account aan in Explor@ ParkTM. Indien u al 

een account heeft, volgt u dan a.u.b. de stappen die worden 

weergegeven op het scherm. 

2

Kies het boek dat u in uw bezit heeft om de audio content te 

downloaden naar de MagiBookTM console. 

Of zet de MagiBookTM console aan en tik met de pen op een 

bladzijde. Sluit vervolgens de console aan op de computer. 

De console zal dan onthouden welk boek u heeft zodat het 

direct van Explor@ ParkTM gedownload kan worden. 

3

Wanneer het downloaden is voltooid, koppelt u de 

MagiBookTM console los van de computer. Nu kan uw kind 

plezier gaan beleven met de interactieve boeken!  

4

Tik met de interactieve pen op een bladzijde om te 

beginnen met spelen.
5
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6. ONDERHOUD EN VERZORGING 
1. Maak de console a.u.b. alleen schoon met een licht vochtige 

en niet met een natte doek. Reinig de console nooit met 
schoonmaakmiddelen.

2. Plaats de console niet
buurt van een andere warmtebron.

3. Indien de console voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het 
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

4. Laat de console niet op harde oppervlakken vallen.
5. Stel de console niet bloot aan vocht of water.

LET OP:
Als de MagiBookTM console opeens stopt of als het geluid slechter
wordt: 

2. Zet het daarna weer aan. 

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 

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® 

fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij 

graag te woord. 
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / 

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

KLASSE 1

LED PRODUCT
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Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics 

Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de 

toepasselijke nationale wetgeving. 

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u 

gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met 

het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de 

volgende voorwaarden: 

1.  De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden 

bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na 

aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd. 

2.  Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product 

ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product 

gekocht heeft. 

3.  De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is 

aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek. 

4.  Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde 

reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) 

installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere 

reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie. 

5.  Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie 

geldt alleen voor de Benelux landen. 

VTech Electronics 
Europe B.V. 
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GARANTIEBEWIJS 

Naam van het product:   MagiBookTM

Art.-Nr. #    80-602123

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
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Bezoek onze website voor meer

informatie over onze producten:

vtechnl.com

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.
        91-003380-014 NL
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