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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Reis & Leer Koffer 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 op ontdekkingsreis met de Reis & Leer Koffer van VTech® en 
ontdek veel nieuwe en interessante dingen! Deze koffer laat kleintjes 
kennismaken met kleuren, voorwerpen, cijfers en nog veel meer! 
Leer ‘Hallo’ en ‘Tot ziens’ in het Engels en vlieg mee met de puppy 
naar verschillende landen. Druk op de pianotoetsen en maak muziek 
of laat je verrassen door vrolijke zinnetjes. Het fantasierijk spelen met 
de koffer bevordert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden 
en moedigt kleintjes aan om op avontuur te gaan. Pak je koffer en ga 
de wereld rond!
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Aan/Uit-speelstandschakelaar3 rollers

4 knipperende 
pianotoetsen

Draaibare zon

Volumeschakelaar

Beweegbare 
maan

Puppy-/vliegtuigtoetsDraaibare 
tandwielen

3 afneembare 
kleding-vormen

Afneembare 
telefoon

Vergrendeling
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INHOUD VAN DE DOOS
- Eén VTech® Reis & Leer Koffer
- Eén afneembare telefoon
- Eén handvat
- Drie kleding-vormen
- Eén handleiding

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. 

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

de binnenkant van de koffer. 
Gebruik hiervoor een muntstuk of 
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. 

Attentie
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Milieu
Verwijdering van batterijen en product
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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

MONTAGE INSTRUCTIES
Bij de VTech® Reis & Leer Koffer staat veiligheid voorop. Om de 
veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door 
een volwassene vereist.

1. Verwijder het label dat de uitsparing 
voor het handvat bedekt. Verwijder 
daarna het plastic dat eronder zit. 
Houd beide verpakkingsmaterialen 
buiten bereik van het kind.  

2. Plaats het handvat in de opening aan 
de bovenkant van de koffer om deze 
te bevestigen. Wanneer het handvat 
op de juiste manier wordt bevestigd, 
zal er een ‘klik’-geluid te horen zijn.

Let op: Wanneer het handvat eenmaal is bevestigd, kan dit niet meer 
worden verwijderd.



WAARSCHUWING
Verwijder a.u.b. de elastiekjes tussen de 
koffer en de kleding-vormen voordat er 
met het speelgoed wordt gespeeld. De 
elastiekjes maken geen deel uit van het 
product en dienen voor de veiligheid van 
het kind te worden verwijderd.

Verwijder a.u.b. ook het elastiekje tussen 
de koffer en de telefoon voordat er met het 
speelgoed wordt gespeeld. Het elastiekje 
maakt geen deel uit van het product en 
dient voor de veiligheid van het kind te 
worden verwijderd.

FUNCTIES
1. Aan/Uit-speelstandschakelaar
 Om de Reis & Leer Koffer AAN 

te zetten, verschuif je de Aan/Uit-
speelstandschakelaar naar Reizen         
( ) of naar Muziek ( ). Verschuif 
de Aan/Uit-speelstandschakelaar 
naar ( ) om het speelgoed UIT te 
zetten.

2. Volumeschakelaar
 Verschuif de volumeschakelaar om 

het volume aan te passen naar een 
laag volume ( ) of een hoog volume   
( ).

3. Automatische uitschakeling
 Om batterijen te sparen, schakelt de Reis & Leer Koffer 

automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het 
speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te 
drukken of door de koffer te bewegen. 6
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ACTIVITEITEN
1. Verschuif de Aan/Uit-

speelstandschakelaar om het 
speelgoed aan te zetten. Je hoort 
grappige geluiden, een gezongen 
liedje en een vrolijk zinnetje. De 
lichtjes knipperen mee met het 
geluid.

2. Druk op de puppy-/vliegtuigtoets 
tijdens de speelstand Reizen 
om grappige geluiden en vrolijke 
zinnetjes te horen over reizen naar 
verschillende plaatsen in de wereld. 
Druk op de puppy-/vliegtuigtoets 
tijdens de speelstand Muziek om 
grappige geluiden en gezongen 
liedjes te horen. De lichtjes knipperen 
mee met het geluid. 

3. Draai de tandwielen tijdens de 
speelstand Reizen om een boot en 
vrolijke zinnetjes te horen. Tijdens 
de speelstand Muziek hoor je 
melodietjes. De lichtjes knipperen 
mee met het geluid. 

4. Neem de telefoon uit de houder 
tijdens de speelstand Reizen om 
‘Hallo’ en ‘Tot ziens’ in het Engels te 
leren. Tijdens de speelstand Muziek 
hoor je grappige geluiden en korte 
melodietjes. De lichtjes knipperen 
mee met het geluid. 
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5. Druk op de knipperende 
pianotoetsen tijdens de speelstand 
Reizen om verschillende voorwerpen 
te leren en speel piano tijdens de 
speelstand Muziek. De lichtjes 
knipperen mee met het geluid. 

6. Plaats de afneembare kleding-
vormen tijdens de speelstand 
Reizen op de juiste plek om kleuren 
en verschillende kledingstukken te 
leren. Tijdens de speelstand Muziek 
hoor je verschillende melodietjes. 
De lichtjes knipperen mee met het 
geluid. 

7. Draai de rollers tijdens de 
speelstand Reizen om cijfers te 
leren en om grappige geluiden te 
horen. Tijdens de speelstand Muziek 
hoor je verschillende melodietjes. 
De lichtjes knipperen mee met het 
geluid.  

8. Draai de zon en beweeg de maan 
tijdens de Reizen speelstand om 
‘Goedemorgen’ en ‘Goedenacht’ 
in het Engels te leren. Tijdens de 
Muziek speelstand hoor je grappige 
geluiden, vrolijke zinnetjes en 
melodietjes. De lichtjes knipperen 
mee met het geluid. 

9. Open of sluit de koffer om grappige 
geluiden, vrolijke zinnetjes en 
melodietjes te horen. De lichtjes 
knipperen mee met het geluid. 
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MELODIETJES
1. In een groen, groen knollenland
2. My Bonnie Lies Over the Ocean  
3. London Bridge  
4. Alle eendjes zwemmen in het water  
5. Can Can  
6. Er zat een aapje op een stokje
7. Het regent, het regent
8. Yankee Doodle  
9. Humpty Dumpty  
10. Mexican Hat Dance  
11. This Old Man  
12. I’ve Been Working on the Railroad  
13. Twinkel, twinkel, kleine ster 
14. Hoofd, schouders, knie en teen
15. Boer wat zeg je van mijn kippen
16. Hop Marianneke 
17. Rije, rije in een wagentje
18. We maken een kringetje  
19. Oh! Susanna  
20. Zakdoekje leggen

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
O, ik ga zo graag op reis.
Neem me mee naar Londen of Parijs!
Over land, over zee.
We gaan de wereld rond, met z’n twee!
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Liedje 2 
Open de koffer,
we gaan op reis.
Samen op ontdekking,
dat is wat ik graag wil doen… met jou!

Liedje 3
Stap in het vliegtuig of pak de boot,
de wereld is zo groot.
Kom, we gaan samen de wereld rond!

ONDERHOUD EN VERZORGING

LET OP:
Reis & Leer Koffer O
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BELANGRIJKE MEDEDELING:

VTech®

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