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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 Bliksem McQueen Laptop 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@vtech.com
Ga samen met Bliksem en zijn vrienden op een spannend en leerzaam 
avontuur! Deze Bliksem McQueen Laptop bevat 30 spannende activiteiten 
en leert je letterklanken, woorden, rekenen, logica en meer! De mooi 
vormgegeven laptop heeft drie vriendjestoetsen, een abc-toetsenbord en 
cursormuis waarmee kinderen zelfstandig kunnen spelen en leren. Druk 
op de 95-toets om een grappige animatie te zien en kijk hoe de koplampen 
knipperen. De echte stem van Bliksem en de grappige animaties maken het 
leren en spelen nog leuker!en spelen nog leuker!

Aan/Uit-knop

95-toets

lcd-scherm

Lettertoetsen

Cijfertoetsen

3 vriendjestoetsen

Help-toets

Antwoord-toets

OK-toets

Instellingen-toets

Cursormuis met 
OK-toets
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INHOUD VAN DE DOOS
VTech® Bliksem McQueen Laptop

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.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

 Draai het verpakkingsslotje.

 Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het 
weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT. 
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van 

het speelgoed. 
3. Plaats 3 nieuwe ‘AA’ (AM-3/LR6) batterijen 

volgens de afbeelding in het batterijenvak. 
Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline 
batterijen aan.

4. Plaats het klepje terug. 
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.
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Attentie
 Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.

minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.

buiten het speelgoed op.

een volwassene te gebeuren.

staan vermeld.

bevelen de batterijen te verwijderen.

daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

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 

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.
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(Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de 

De zwarte 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

FUNCTIES
1. Aan/Uit-knop
Draai de Aan/Uit-knop naar rechts om de Laptop AAN te zetten. Draai de 
Aan/Uit-knop naar links om de Laptop UIT te zetten. Wanneer de laptop 
automatisch uitschakelt en de knop op AAN staat, dan dien je de knop te 
draaien naar UIT voordat je het speelgoed weer AAN kunt zetten.

2. Vriendjestoetsen
vriendjestoetsen

categorieën te kiezen:

Takel - Racend Rekenen

De categorieën bevatten in totaal 30 activiteiten. 

3. ‘95’-toets
Druk op deze toets om een grappige animatie te zien en kijk hoe de 
koplampen knipperen. De koplampen knipperen ook wanneer de laptop 
AAN of UIT wordt gezet, of wanneer een vraag juist of onjuist wordt 
beantwoord.
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4. Lettertoetsen

Druk op de lettertoetsen om letters te leren of gebruik de toetsen om 
antwoord te geven tijdens letter-gerelateerde spellen.

5. Cijfertoetsen

Druk op de cijfertoetsen om cijfers te leren of gebruik de toetsen om 
antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde spellen.

6. Help-toets  
Druk op deze toets om de vraag of instructie te herhalen of om hulp te 
vragen bij sommige activiteiten.

7. Pijltjestoetsen
Druk op deze toetsen om een keuze te maken en vragen te beantwoorden.

8. OK-toets  
Druk op deze toets om je keuze te bevestigen.

9. Antwoord-toets  
Druk op deze toets om tijdens de meeste activiteiten het juiste antwoord te 
bekijken en/of te horen.
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10. Opties-toets 
Druk op deze toets om het contrast en volume aan te passen of om de 
achtergrondmuziek AAN/UIT te zetten.

en het volume. Gebruik de pijltjestoetsen om een instelling te selecteren en 
druk op de OK-toets om te bevestigen. Gebruik de pijltjestoetsen om het 
volume of het contrast aan te passen.

11. Cursormuis met OK-toets
De cursormuis heeft 4 pijltjestoetsen en een OK-toets. Gebruik de pijltjestoetsen 
om je antwoord te kiezen en druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen. 
Deze toetsen hebben dezelfde functies als de toetsen op het toetsenbord.

12. Automatische uitschakeling
Om batterijen te besparen, schakelt de Bliksem McQueen laptop na enige 
tijd automatisch uit. De laptop kan weer geactiveerd worden door de Aan/
Uit-knop te draaien. De laptop zal automatisch uitschakelen wanneer de 

verschijnen om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

n.
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BEGINNEN MET SPELEN
1. Draai de Aan/Uit-knop naar rechts om de laptop AAN te zetten.
2. Na een korte animatie kom je in het categorie-menu. Gebruik de 

pijltjestoetsen om door het menu te navigeren en druk op de OK-toets 

drukken om een categorie te kiezen.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om door het activiteitenmenu te navigeren en 

druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen, of toets het cijfer van een 
activiteit in en druk op de OK-toets om te bevestigen.

ACTIVITEITEN
De VTech® Bliksem McQueen Laptop bevat 30 activiteiten.

Categorie 1: Snelle Letters (Finn)
01. Letterklanken
Leer letterklanken en woorden. Druk op een letter 
op het toetsenbord om de letter, de letterklank en het 
woord te horen.

02. Klank Kennis
Leer tweeklanken en lange klinkers. Het ‘wiel’ draait 
rond en rond om verschillende lettercombinaties te 
onthullen die samen een tweeklank of een lange 
klinker vormen. Gebruik de pijltjestoetsen om te 
kiezen en druk op de OK-toets om de klank en het 
bijbehorende woord te horen.
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03. Banden Sorteren
Leer hoofdletters en kleine letters. Druk op een letter 
op het toetsenbord om hoofdletters en kleine letters 
te leren.

04. Verkeersborden
Takel is alleen weggereden maar hij weet de weg 
niet. Help Takel de verkeersborden te volgen met 
de juiste letters zodat hij niet verdwaalt. Gebruik de 
pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets 
om je keuze te bevestigen, of druk op de juiste letter 
op het toetsenbord om te antwoorden.

05. Klank Missie
Finn gebruikt zijn grijphaak om een boot te kiezen. 

heeft een tweeklank of een lange klinker. Luister 
naar de instructies en kies de boot met de juiste 
tweeklank of lange klinker. Gebruik de pijltjestoetsen 
of de muis om te kiezen en druk op de OK-toets om 
je keuze te bevestigen.

06. Woord Garage
Help Takel de juiste letters te kiezen om vlaggen 
voor de Grand Prix race te maken. Gebruik de 
pijltjestoetsen of de muis om te kiezen en druk op 
de OK-toets om je keuze te bevestigen, of druk op de 
juiste letter op het toetsenbord om te antwoorden.
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07. Voorwerpen Zoeken
Bliksem test zijn koplampen uit door voorwerpen 
in het donker te zoeken. Luister naar de instructie 
en zoek het voorwerp met de juiste beginklank. 
Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om te kiezen 
en druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

08. Letter Sprong
Help Takel naast Bliksem te landen door de juiste 
hoofdletter te kiezen die bij de kleine letter hoort. 
Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en druk op 
de OK-toets om je keuze te bevestigen, of druk op de 
juiste letter op het toetsenbord om te antwoorden.

09. Vingervlugge Ontsnapping
Finn wordt achtervolgd door een andere auto en hij 

om Finn te helpen ontsnappen.

10. Letter Sleutels
Help het team van Bliksem om het juiste 
gereedschap te kiezen. Op het scherm verschijnt 
een woord, vervolgens verschijnt het woord weer 
op het scherm met de ontbrekende beginletter. Kies 
de moersleutel met de juiste beginletter. Gebruik de 
pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets 
om je keuze te bevestigen, of druk op de juiste 
letter op het toetsenbord om te antwoorden.

Categorie 2: Racend Rekenen (Takel)
11. Banden Tellen
Druk op een cijfertoets om het cijfer te horen en kijk 
hoe Guido het aantal banden opstapelt en telt.
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12. Pitstop
Bliksem bereidt zich voor op zijn laatste race, dus 
Takel moet klaarstaan in de pits met een aantal 
reserveonderdelen. Help Takel het juiste aantal 
reserveonderdelen te kiezen dat hij nodig heeft voor 
de race. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en 
druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen, of 
druk op het juiste cijfer op het toetsenbord om te 
antwoorden.

13. Cijfer Missie
Finn gebruikt zijn grijphaak om een boot te kiezen.  
Op het scherm verschijnen drie boten, elke boot 
heeft een cijfer. Luister naar de instructies en kies de 
boot met het juiste cijfer. Gebruik de pijltjestoetsen 
om te kiezen en druk op de OK-toets om je keuze 
te bevestigen, of druk op het juiste cijfer op het 
toetsenbord om te antwoorden.

14. Cijfers Typen
Finn wordt achtervolgd door een andere auto en hij  

om Finn te helpen ontsnappen.

15. Groot en Klein
Help Takel het grootste of kleinste cijfer te kiezen 
om vlaggen voor de Grand Prix race te maken. 
Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om te kiezen 
en druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen, 
of druk op het juiste cijfer op het toetsenbord om te 
antwoorden.
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16. Tel ze op
Takel moet banden, oliekannen en reserveonderdelen 
voor Bliksem verzamelen. Op het scherm 
verschijnen twee sets met voorwerpen. Luister naar 
de instructie en los de optelsom op door het juiste 
antwoord te kiezen. Gebruik de pijltjestoetsen of de 
muis om te kiezen en druk op de OK-toets om je 
keuze te bevestigen, of druk op het juiste cijfer op het 
toetsenbord om te antwoorden.

17. Haal ze weg
Takel moet banden, oliekannen en reserveonderdelen 
voor Bliksem verzamelen. Op het scherm verschijnen 
twee sets met voorwerpen. Luister naar de instructie 
en los de aftreksom op door het juiste antwoord 
te kiezen. Gebruik de pijltjestoetsen of de muis 
om te kiezen en druk op de OK-toets om je keuze 
te bevestigen, of druk op het juiste cijfer op het 
toetsenbord om te antwoorden.

Categorie 3: Logica Spion & Spellen (Holley)
18. Banden Verplaatsen

om de banden te verplaatsen zodat Bliksem bij de 
uitgang kan komen. Gebruik de pijltjestoetsen of de 
muis om te spelen. 

19. Auto’s Spotten
Op de achtergrond rijdt een auto voorbij. Onthoud de 
auto en kies de juiste auto die je voorbij zag rijden. 
Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om te spelen en 
druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.
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20. Takels Vermomming
Finn heeft Takel getransformeerd met een hi-tech 
holografisch vermommingsapparaat dat hem kan 
veranderen in een andere auto. Kijk goed naar het 
scherm en zoek de juiste drie onderdelen van de 
vermomming bij elkaar. Gebruik de pijltjestoetsen of 
de muis om te kiezen en druk op de OK-toets om je 
keuze te bevestigen.

21. Waar is hij?
Finn is op zoek naar een vijandagent, die zich heeft 
verstopt op een booreiland. De vijandagent heeft 

de vijandagent te zoeken die zich heeft verstopt. 
Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om te kiezen 
en druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

22. Bandensporen

de weg. Kies de banden dat overeenkomt met het 
spoor. Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om 
te kiezen en druk op de OK-toets om je keuze te 
bevestigen.

23. Routeplanner
Help Bliksem bij het instellen van zijn navigatie. 
Draai de stukken om Bliksem te helpen de weg uit 
het doolhof te vinden. Gebruik de pijltjestoetsen of 
de muis om te kiezen en druk op de OK-toets om je 
keuze te bevestigen.

A
CT

IV
IT

E
IT

E
N



14

24. Foto’s van Takel

deze zijn verdeeld in vier stukken, maar ze staan 

van de puzzel en druk op de OK-toets om je keuze 
te bevestigen, kies vervolgens een ander stukje en 
druk nogmaals op de OK-toets om de stukjes met 
elkaar te verwisselen. Herhaal dit totdat de foto van 
Takel compleet is.

25. Luid en Duidelijk
Het team van Bliksem heeft Bliksems koptelefoon 
gerepareerd om ervoor te zorgen dat deze goed 
werkt. Help Takel bij de soundcheck van Bliksems 
koptelefoon. Luister naar de melodie en kies 
vervolgens de melodie die hetzelfde klinkt. Gebruik 
de pijltjestoetsen of de muis om te spelen en druk op 
de OK-toets om je keuze te bevestigen.

26. Schaduwspel
Finn kan zichzelf vermommen in een watervliegtuig, 
een onderzeeër en andere voertuigen. Kies de 
schaduw die overeenkomt met Finn’s vermomming. 
Gebruik de pijltjestoetsen of de muis om te spelen en 
druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

27. Tijd voor Muziek
Takel en Bliksem zijn beste vrienden en vinden het 
leuk om samen naar muziek te luisteren. Gebruik de 
pijltjestoetsen of de muis om een keuze te maken en 
druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen, of 
druk op de cijfertoetsen om een melodietje te kiezen. 
Druk vervolgens nog eens op de cijfertoetsen om 
tijdens het melodietje grappige geluiden te horen.
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28. Leer Holley Racen

omhoog en omlaag pijltjestoetsen om van rijbaan 
te wisselen en de obstakels onderweg te ontwijken.

29. Onderhoudsbeurt
Wanneer een raceauto een nieuwe look wil, moet hij 
beslist naar Ramone gaan. Gebruik de pijltjestoetsen 
of de muis om de banden, stickers en de vorm van 
de auto te veranderen.

30. Speeltijd
Bekijk hier grappige animaties van Bliksem, Takel, 

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 hittebron.
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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LET OP:
Als de Bliksem McQueen Laptop 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@vtech.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@vtech.com

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