
 

 
   

 

 

 
 

   

 

80+

Rollenspel

Emoties

Gezongen 
liedjes

Probeer mij!Probeer mij!Probeer mij!

D
ru

k o

p m
ijn hoorn of o

p m
ijn

 b
u
ik

Ik
 s

p
re

ek
, z

ing en projecteer lich
t!

vrolijke zinnetjes,
geluiden, 

melodietjes
en gezongen

liedjes

Leert

Muziek 

Ontdek nog meer uit de

Little Love collectie...
(apart verkrijgbaar)

Manou speelt 

Kiekeboe

3 
m

anieren om te spelen

Mijn Knuffelpop 

Dalmatiër

Mijn Knuffelpop
Eenhoorn

jaar
3-8

Made in China.

Ik ga graag op reis met jou, dat is waar ik zo van hou!

Lilou gaat overal naartoe van VTech® is een interactief popje dat graag samen met jou overal naartoe wil 
gaan. Plaats Lilou op het stoeltje en sluit de tas om haar mee te nemen. Druk op de hoorn-toets om vrolijke 
liedjes te horen. Open de tas en druk op de toetsen van Lilou om vrolijke reacties, gezongen liedjes en 
grappige geluiden te horen. Gebruik het tasje als bedje om Lilou uit te laten rusten en 
luister 20 minuten lang naar rustgevende melodietjes. Gebruik het melkflesje om 
haar eten te geven en gebruik de andere accessoires 
om haar te verzorgen. Lilou vindt het fijn om bij jou 
te zijn, neem haar mee op pad, naar het park of 
naar de stad! Mag ik mijn 

knuffelbeer?

Ik ga graag op reis met jou, dat is waar ik zo van hou!Ik ga graag op reis met jou, dat is waar ik zo van hou!

Slaapspeelstand 
met 20 minuten 

rustgevende 
melodietjes en 
een kleurrijke 
lichtprojectie

Spelen, leren en ontwikkelen!

Motorische vaardigheden

• Het drukken op de toetsen, het verzorgen van de 

pop en het plaatsen van de pop in de tas, op de 

stoel en op het kussen, stimuleert de ontwikkeling 

van de motorische vaardigheden.

• Het verzorgen van de pop en de vrolijke 

reacties stimuleren het spelen van rollenspellen. 

• De vrolijke zinnen en gezongen liedjes laten 

kinderen kennismaken met nieuwe woorden 

en bevorderen de taalontwikkeling.

Rollenspel

Taalontwikkeling

TM & © 2022 VTech Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden. 

VTech Electronics Europe B.V., Fahrenheitstraat 22, 6003 DC Weert, THE NETHERLANDS.

Bewaar de verpakking, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Kleine veranderingen m.b.t. inhoud, kleuren en uitvoering zijn voorbehouden.

Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde 

containers voor klein chemisch afval.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine 

onderdelen en lang koord. Verstikkingsgevaar en verstrengelingsgevaar.
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Ik heb graag 
een lichtje 

aan.

Ontdekken & Leren

Kleurrijke lichtprojectieKnipperende hoorn-toets
Druk op de hoorn om vrolijke 
liedjes te horen en het lichtje 

te zien knipperen.

Leg Lilou op het kussen om 
de kleurrijke lichtprojectie

te zien.

Buik-toets
Druk op deze toets om vrolijke 

zinnetjes en grappige
 geluiden te horen.

3
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 Lilou mee te nemen

Laten we gaan 
wandelen!

Fopspeen en melkflesje
Gebruik de fopspeen en het 

melkflesje en luister naar 
de vrolijke reacties 

en geluiden.

Bewegingssensor
Lilou reageert wanneer je 

haar rechtop zet of 
neerlegt.

Werkt op

Demonstratiebatterijen ingesloten

2 AAA/LR03 batterijen

WAARSCHUWING: 

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, 

demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, 

schroeven enz., maken geen deel uit van het product en 

dienen voor de veiligheid van uw kind te worden 

verwijderd.

Inclusief 5
accessoires
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Multifunctionele tas 
Neem Lilou overal mee 

naartoe of open de tas en 
gebruik deze 

als bedje!

Laten we 
een liedje 
zingen!

Welterusten.

Lilou gaat overal naartoe

Lilou gaat overal naartoe

Lilou gaat overal 
naartoe

Lilou gaat overal 
naartoe

VTech geeft  
om onze planeet

VTech stimuleert je om je speelgoed een tweede 
leven te geven door het naar een inzamelpunt te 
brengen. Op die manier kunnen alle materialen 
met respect voor het milieu gerecycled worden.

Onze verpakkingen bestaan voor 90% uit 
gerecycled karton dat 100% recyclebaar is.

Lilou gaat overal naartoe

 
 

35 melodietjes en

4 gezongen liedjes

Little Love
®

Lilou gaat overal naartoe
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