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Beste ouders, 

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. 

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal 

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en 

hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters 

of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een 

geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen 

aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat 

om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, 

zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech®  producten op www.vtechnl.com
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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Zoef Zoef Dieren® - Speeltuin 

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

Kom maar lekker spelen in de Zoef Zoef Dieren® - Speeltuin 

van VTech®! De vele beweegbare onderdelen bevorderen de 

ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Beweeg de Zoef Zoef 

Dieren (apart verkrijgbaar) over de Magische Sensors om vrolijke 

reacties te horen of speel met het tuimeldiertje voor nog meer 

speelplezier! Waar wacht je nog op? Tijd om naar de speeltuin te 

gaan!
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INHOUD VAN DE DOOS

Twee steundelen

Eén boomhut met 
twee Magische 

Sensors

Eén tuimeldiertje

Eén vlag

Eén deurtje

Eén speeltoestel met 
Magische Sensor

Eén glijbaan

Eén brug Eén basisstukEén boomstam

Eén handleiding Eén stickervelEén telescoop-platform 
met Magische Sensor
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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:

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met 

losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed 
gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

STICKEROVERZICHT
Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de 
onderdelen van de speelset.
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MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind 
te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Plaats de twee steundelen in de 
daarvoor bestemde openingen in 
het basisstuk. Er zal een ‘klik’-
geluid te horen zijn wanneer de 
onderdelen stevig zijn bevestigd. 
Wanneer de steundelen zijn 
bevestigd, kunnen deze niet meer 
worden losgekoppeld.

2. Plaats het telescoop-platform 
met Magische Sensor op de twee 
steundelen, zoals afgebeeld. Er 
zal een ‘klik’-geluid te horen zijn 
wanneer de onderdelen stevig zijn 
bevestigd.

3. Plaats vervolgens het basisstuk 
op de boomstam, zoals 
afgebeeld. Er zal een ‘klik’-
geluid te horen zijn wanneer de 
onderdelen stevig zijn bevestigd.
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4. Bevestig de brug aan de eerste verdieping van de boomhut. 
Verbind vervolgens de boomhut met het basisstuk, zoals 
afgebeeld. Er zal een ‘klik’-geluid te horen zijn wanneer de brug 
op de juiste manier is bevestigd.

 

5. Bevestig de deur aan de 
boomhut, zoals afgebeeld. 

6. Plaats de vlag in de daarvoor 
bestemde opening in het dak van 
de boomhut. Er zal een ‘klik’-
geluid te horen zijn wanneer het 
onderdeel goed is bevestigd.

7. Verbind de glijbaan met het 
basisstuk. Er zal een ‘klik’-geluid 
te horen zijn wanneer het 
onderdeel stevig is bevestigd.

M
o
n
ta

g
e
 i
n
s
tr

u
c
ti
e
s



7

M
a
g
is

c
h
e
 S

e
n
s
o
rs

 /
 A

c
ti
vi

te
it
e
n

8. Verbind vervolgens het 
speeltoestel aan de boomhut, 
zoals afgebeeld.

MAGISCHE SENSORS
De Zoef Zoef Dieren (apart verkrijgbaar) herkennen de Magische 
Sensors van de Zoef Zoef Dieren® - Speeltuin. Beweeg een 
dier over de Magische Sensors en luister naar vrolijke zinnetjes, 
geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes én zie het lichtje 

van het dier knipperen.

ACTIVITEITEN

1. Plaats het tuimeldiertje of een Zoef 

Zoef Dier op de lanceerder en 

beweeg deze omhoog om het dier van 

de glijbaan te zien glijden. Plaats een 

Zoef Zoef Dier (apart verkrijgbaar) 

op de Magische Sensor van de 

lanceerder om vrolijke reacties te 

horen.

2. Draai de telescoop om de omgeving 

te verkennen. Plaats een Zoef Zoef 

Dier (apart verkrijgbaar) op de 

Magische Sensor om vrolijke reacties 

te horen.
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3. Beweeg het lieveheersbeestje voor 

nog meer speelplezier.

4. Open en sluit het deurtje om het 

tuimeldiertje naar binnen of naar 

buiten te laten. Plaats een Zoef 

Zoef Dier (apart verkrijgbaar) op de 

Magische Sensor om vrolijke reacties 

te horen.

5. Draai aan de paddenstoel om het 

speeltoestel te laten bewegen. 

Plaats een Zoef Zoef Dier (apart 

verkrijgbaar) op de Magische Sensor 

om vrolijke reacties te horen.

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.
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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

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





GARANTIEBEWIJS 

Naam van het product:   Zoef Zoef Dieren® - Speeltuin

Art.-Nr. #    80-500723

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


