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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van het Magisch Droomschaapje 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

Slaap lekker kleintje! Het is tijd om heerlijk weg te dromen met het 
Magisch Droomschaapje van VTech®. Kies een projectieschijf, druk 
op de toetsen en geniet van de mooie lichtprojecties op het plafond 
én luister naar de lieve, rustgevende bedtijdverhaaltjes, gezongen 
liedjes, natuurgeluiden en melodietjes. Zet de tijdklokschakelaar 
op 15, 30 of 45 minuten speeltijd en de geluidssensor activeert 
rustgevende muziek en geluiden wanneer het kleintje huilt. De lieve 
reacties en mooie lichtprojecties zorgen ervoor dat de baby rustig in 
slaap kan vallen. Droom maar fijn en geniet van de mooie sterretjes 
en de maneschijn!

Aan/Uit-schakelaar

Volumetoetsen

Projectie-toets

Tijdklokschakelaar

Muziek-toetsNatuurgeluiden-toets
Bedtijdverhaaltjes-toets

Geluidssensor
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INHOUD VAN DE DOOS
•  Eén VTech® Magisch Droomschaapje
•  Eén elektronisch onderdeel
•  Drie projectieschijven
•  Eén handleiding

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.
Let op:   Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke  
 informatie over het product.
Let op: 
Verwijder a.u.b. het elektronisch onderdeel voordat u het schaapje 
wast.

VERWIJDEREN DEMOLABEL: 
Dit product staat in een demo-stand. Haal het product uit de 
verpakking en verwijder het demolabel van het elektronisch 
onderdeel. Schakel het speelgoed vervolgens UIT en daarna 
weer AAN om normaal te kunnen spelen. 
Let op: 
Deze koordjes zijn geen onderdeel 
van het speelgoed en dienen voor 
de veiligheid van het kind te worden 
verwijderd. Knip de koordjes los en gooi 
ze weg bij het afval voordat er met het 
speelgoed wordt gespeeld. 



444

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

onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier. 
3.  Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder 

deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant 
omhoog te tillen.

4. Plaats 2 nieuwe ‘AA’ (LR6) batterijen 
volgens de afbeelding in het 
batterijenvak. Voor optimale prestaties 
bevelen wij alkaline batterijen of volledig 
opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) 
batterijen aan.

5. Plaats het klepje terug, maak het goed 
vast en plaats het elektronisch onderdeel 
in het schaapje.

6.  Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:
Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN
•	 Plaats	de	batterijen	volgens	de	polen	(+,-)	om	lekkage	te	

voorkomen.
•		 Gebruik	geen	verschillende	soorten	batterijen	door	elkaar:	

alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en 
gebruikte batterijen.

•		 Gebruik	alleen	het	type	en	de	soort	batterijen	die	in	deze	
handleiding staan vermeld.

•		 De	contactklemmen	van	de	voeding	mogen	niet	kortgesloten	
worden.

•		 Indien	het	speelgoed	langere	tijd	niet	zal	worden	gebruikt,	is	het	
aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

•		 Verwijder	lege	of	zwakke	batterijen	uit	het	speelgoed.
•		 Gooi	batterijen	niet	weg	in	vuur	of	in	de	natuur.
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OPLAADBARE BATTERIJEN:
•	 Haal	oplaadbare	batterijen	eerst	uit	het	speelgoed	en	laad	ze	

daarna buiten het speelgoed op.
•		 Het	opladen	of	verwijderen	van	batterijen	dient	altijd	onder	

toezicht van een volwassene te gebeuren.
•		 Probeer	nooit	gewone	(niet	oplaadbare)	batterijen	te	herladen.

Milieu
Verwijdering van batterijen en product 

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan 
dat 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 levenscyclus in bij een officieel aangewezen 
inzamelpunt.

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.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), 
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de 
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

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
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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.   Wanneer je een projectieschijf wilt 
verwijderen, trek dan aan het lipje, 
zoals hiernaast wordt weergegeven. 
Wanneer je een projectieschijf wilt 
bevestigen, plaats dan het uitsteeksel 
van de projectieschijf in de daarvoor 
bestemde opening van het elektronisch 
onderdeel en druk daarna op de 
projectieschijf om deze vast te klikken. 

2.  Berg de projectieschijven op in het 
schaapje onder het elektronisch 
onderdeel.

3.   Wanneer je het elektronisch 
onderdeel wilt verwijderen, haal het 
dan voorzichtig uit het schaapje 
en sluit vervolgens het klittenband. 
Wanneer je het elektronisch 
onderdeel terug wilt plaatsen, open 
dan het klittenband en maak een 
grote opening zodat het elektronisch 
onderdeel in het schaapje past.  
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-schakelaar
      Om het speelgoed AAN te zetten, 

verschuif je de Aan/Uit-schakelaar 
naar . Om het speelgoed UIT 
te zetten, verschuif je de Aan/Uit-
schakelaar naar .

2.   Tijdklokschakelaar
 Verschuif de tijdklokschakelaar 

en kies een tijdsduur van 15, 30 of 
45 minuten. Wanneer de tijd om is, 
schakelt het speelgoed automatisch 
uit.

3. Volumetoetsen
 Gebruik de volumetoetsen om 

het volume hoger  of lager 
 te zetten. In totaal zijn er 7 

volumeniveaus. 

OPMERKING:
Het standaard volume staat ingesteld op niveau 3 wanneer het 
speelgoed voor het eerst wordt aangezet of wanneer de batterijen 
worden vervangen. Wanneer je een ander volume kiest, zal het 
speelgoed dit volume automatisch gebruiken als het nieuwe 
standaard volumeniveau (met uitzondering van niveau 1, dat is 
de stille modus). Let op: Als het volume is ingesteld op niveau 1 
en het speelgoed schakelt automatisch uit, dan zal het speelgoed 
automatisch naar volumeniveau 2 gaan wanneer het opnieuw wordt 
geactiveerd.  
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4.  Projectie-toets
     Druk op de projectie-toets om 6 

verschillende kleuren licht te kiezen 
en om de projectie aan of uit te 
zetten.

5.  Geluidssensor
     Het Magisch Droomschaapje bevat een geluidssensor. Zodra 

de gekozen tijdsduur verstreken is, zal het schaapje automatisch 
uitschakelen. De geluidssensor zal het schaapje weer activeren 
zodra de baby huilt. Let op: Wanneer er geen geluid te horen 
is, schakelt de geluidssensor na een tijdsperiode van 12 uur 
automatisch uit en kan het schaapje alleen opnieuw geactiveerd 
worden door op een toets te drukken én niet wanneer de baby 
huilt.

6.  Projectieschijven
     Er zijn drie projectieschijven inbegrepen. Elke schijf heeft 

verschillende lichteffecten. Kies de projectieschijf met sterretjes 
om een mooie sterrenhemel te zien. Kies de transparante 
projectieschijf om een caleidoscoop-effect te zien. Kies de 
projectieschijf met wolkjes om een rustgevend lichtje te zien. 

7.  Automatische uitschakeling
     Om batterijen te sparen, schakelt het Magisch Droomschaapje 

automatisch uit na 15min, 30min of 45min (zonder het schaapje 
opnieuw te activeren). Het schaapje kan weer geactiveerd 
worden door op een toets te drukken of door het huilen van de 
baby.
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ACTIVITEITEN
1.  Druk op de natuurgeluiden-toets 

om verschillende combinaties 
van natuurgeluiden te horen. 
Druk nogmaals op deze toets 
om de volgende combinatie van 
natuurgeluiden te horen. Wanneer 
er nog niet op de projectie-toets is 
gedrukt, zal het licht langzaam aan 
en uit gaan met het geluid.

2.  Druk op de bedtijdverhaaltjes-
toets om vijf bedtijdverhaaltjes 
met rustgevende geluiden en 
melodietjes te horen. Druk nogmaals 
op deze toets om het volgende 
bedtijdverhaaltje of melodietje te 
horen. Wanneer er nog niet op de 
projectie-toets is gedrukt, zal het licht 
langzaam aan en uit gaan met het 
geluid.

3.  Druk op de muziek-toets om drie 
gezongen liedjes en rustgevende 
melodietjes te horen. Druk nogmaals 
op deze toets om het volgende 
gezongen liedje of melodietje te 
horen. Wanneer er nog niet op de 
projectie-toets is gedrukt, zal het licht 
langzaam aan en uit gaan met het 
geluid.
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MELODIETJES
1.  Diddle, Diddle, Dumpling
2.  Row, Row, Row Your Boat
3.  Twinkel, twinkel, kleine ster
4.  Hickory, Dickory, Dock
5.  Roses Are Red
6.  Eine kleine Nachtmusik: Allegro - Mozart
7.  Minuet in G - Bach
8.  Morning Mood (Peer Gynt) - Grieg
9.  Vader Jacob
10.  Greensleeves
11.  Autumn (Four Seasons) - Vivaldi
12.  Winter (Four Seasons) - Vivaldi
13.  Spring (Four Seasons) - Vivaldi
14.  Summer (Four Seasons) - Vivaldi
15.  Air - Bach
16.  Berceuse - Brahms
17.  Cello Suite No.1 in G - Bach
18.  Happy Farmer
19.  Rondo a Capriccio - Beethoven
20.  Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048: Allegro - Bach
21.  Magic Flute - Mozart
22.  Serenade - Haydn
23.  Moonlight Sonata - Beethoven
24.  Nocturne Op. 9 No. 2 - Chopin
25.  Spring Song - Mendelssohn
26.  Kinderszenen - Schumann
27.  Klipp-Klapp Galopp - Strauss
28.  Sleeping Beauty Waltz - Tchaikovsky
29.  Piano Sonata in C, K545 1st Movement - Mozart
30.  Cradle Song - Mozart
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31.  Blue Danube Waltz - Strauss
32.  Canon in D - Pachelbel
33.  Berceuse, Op. 57 - Chopin
34.  In de maneschijn
35.  The Nutcracker Suite -Tchaikovsky
36.  Swan Lake - Tchaikovsky
37.  Ode to Joy - Beethoven
38.  Klein, klein kleutertje
39.  Für Elise - Beethoven
40.  The Swan (Carnival of the Animals) - Saint-Saëns

GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1 
Lieve baby, rust goed uit vannacht.
Droom maar fijn en slaap lekker zacht!

Liedje 2
Slaap kindje slaap, 
daar buiten loopt een schaap. 
Een schaap met witte voetjes, 
dat drinkt zijn melk zo zoetjes. 
Slaap kindje slaap, 
daar buiten loopt een schaap.

Liedje 3
O wat ben jij toch mooi, lief en klein.
Als jij slaapt, zal ik bij jou zijn!
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BEDTIJDVERHAALTJES
Verhaaltje 1
Ik ben een schaapje, lief en zacht, ik blijf bij jou de hele nacht. 
Ik ben een schaapje, lief en zacht, ik houd bij jou de wacht. 

Verhaaltje 2
Lieve baby, droom maar fijn.
Geniet van de sterretjes en de mooie maneschijn!

Verhaaltje 3
Twinkel, twinkel, kleine ster.
O, wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel, kleine ster.
O, wat schijn jij toch heel ver.

Verhaaltje 4
Tikketje, takketje tok. 
De muis zit in de klok.
De klok sloeg 1, de muis verdween.
Tikketje, takketje tok. 

Verhaaltje 5
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. 
Jij bent zo lief! Ik hou van jou!
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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.

LET OP:
Als het Magisch Droomschaapje 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@vtechnl.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@vtechnl.com





Bezoek onze website voor meer 
informatie over onze producten:

vtechnl.com
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