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INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van Mijn Interactieve Video 
Globe 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

Ga op een fantastische reis rond de wereld met Mijn Interactieve 
Video Globe van VTech®! De globe bevat meer dan 5 uur 
aan video-materiaal van de BBC. Maak onder andere kennis 
met de landen, vlaggen, hoofdsteden, valuta en talen van elk 
land. Ontdek welke dieren er overal leven en welke bijzondere 
bezienswaardigheden er allemaal zijn. Speel 3 uitdagende 
spellen en word een echte globetrotter! Kom mee en ontdek de 
wereld!

Globe

Luidspreker
Volumetoetsen

Kleuren 
lcd-scherm

Aan/Uit-toets

Activiteiten-
paneel

Penhouder

Micro-USB-ingang

Pen
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INHOUD VAN DE DOOS

WAARSCHUWING: 
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, 
verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel 
uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te 
worden verwijderd.

  

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai de verpakkingsslotjes.

Neem de verpakkingsslotjes uit de 
houder en gooi ze weg bij het afval.

Eén handleiding 4 AA (LR6) batterijen

Mijn Interactieve 
Video Globe

Eén micro-USB kabel

Downloads

Ontdekken

Helderheid

Spellen

Selectie-
toetsen

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

van de globe. 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 4 nieuwe ‘AA’ (LR6) batterijen 
volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties 
bevelen wij alkaline batterijen aan.

5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Let op: Als het speelgoed niet aan gaat, niet reageert of onjuiste 
reacties geeft, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Waarschuwing: De batterijen dienen door een volwassene te 
worden vervangen. Gebruik alleen het aanbevolen type batterijen.

Attentie 
• Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
• Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze 

handleiding staan vermeld.
• Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
• Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
• Gebruik nooit beschadigde batterijen.
• Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te 

voorkomen.
• De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten 

worden.
• Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
• Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is 

het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
• Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
• Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
• 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.
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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 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

GEBRUIK VAN EEN ADAPTER
- Controleer of Mijn Interactive Video Globe is uitgeschakeld.

- Sluit de micro-USB-adapter aan op de micro-USB-poort van 
de globe.

- Sluit de adapter aan op een stopcontact.

Let op: 
Het gebruik van de adapter vervangt het gebruik van de batterijen.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ HET 
GEBRUIK VAN EEN ADAPTER
• Wij raden het gebruik van een VTech® micro-USB-adapter (5V 

DC) aan.
• Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.
• Zoals bij alle elektrische producten, dienen voorzorgs-
 maatregelen genomen te worden tijdens de hantering en het 

gebruik van de adapter om elektrische schokken te voorkomen.
• Laat het speelgoed niet voor langere tijd op het stroomnetwerk 

aangesloten staan.
• Het speelgoed dient alleen gebruikt te worden met een voor 

speelgoed geschikte adapter met een uitgangsspanning van 5V DC.
• Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met vocht.
• Gebruik niet meer dan één adapter.
• De adapter is geen speelgoed.
• Als u merkt dat de contactpennen van de adapter beschadigd 

zijn, dient de adapter bij het elektronisch afval te worden 
weggegooid.

• Ouders dienen de adapter regelmatig te controleren op 
beschadigingen aan de kabel, stekkers, het omhulsel en andere 
onderdelen. In geval van schade mag de adapter niet op het 
speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.

• Wanneer de USB-kabel beschadigd is, mag deze niet gebruikt 
worden en dient deze vervangen te worden.

Informatie over de adapter:
Ingang: 230 V AC ~ 50 Hz, 200 mA (max)
Uitgang: 5 V DC     1,5 A, 7,5 VA of 5 V DC     1 A, 5 VA
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Houd de Aan/Uit-toets een paar seconden ingedrukt om 
de globe aan te zetten. Wanneer de globe aan gaat, zal het 
scherm oplichten en hoor je een welkomstbericht.

Gebruik de pen en tik op een plek op de globe om te 
beginnen met spelen. Of tik met de pen op één van de 
activiteiten onder het scherm.

Voor een optimaal resultaat, raden wij aan om de pen 
in een van hoek 90° boven het oppervlak te houden. De 
herkenning werkt al op een paar millimeter afstand van het 
oppervlak.

Tijd om te spelen en leren! Je bent nu helemaal klaar om de 
wereld te ontdekken met Mijn Interactieve Video Globe! 

Let op: Mijn Interactieve Video Globe staat in een demo-stand.
Zet de globe aan en tik vervolgens met de pen op een willekeurige 
plek op de globe of het activiteitenpaneel om de demo-stand te 
verlaten en de normale speelstand te activeren.

Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt de globe automatisch uit als er 
langer dan 5 minuten niet mee wordt gespeeld. Druk op de 
Aan/Uit-toets om de globe weer aan te zetten.

Regelbaar volume
Druk op de + en - toetsen om het volume aan te passen.

Batterijen
Dit speelgoed werkt op 4 AA (LR6) batterijen of met een VTech 
micro-USB-adapter (5V DC) (niet inbegrepen).

STARTEN

1

2

3
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ACTIVITEITEN
1. Ontdekken
Gebruik de pen en kies tijdens de speelstand ‘Ontdekken’ uit één 
van de 11 categorieën:

1. Continenten
2. Landen
3. Dieren
4. Geologie
5. Bezienswaardigheden
6. Hoofdsteden
7. Talen
8. Vlaggen
9. Valuta
10. Inwoneraantallen en oppervlakte
11. Categorieën-mix 

Na het kiezen van de gewenste categorie, gebruik je de pen om 
op de globe te tikken en de wereld te ontdekken! 

2. Spellen
Kies op het activiteitenpaneel uit één van de 3 spellen en volg de 
instructies:

1. De wereld rond in 20 dagen: Maak een reis 
rond de wereld en beantwoord de vragen om 
je volgende bestemming te bereiken.

2. Super Quiz: Daag een vriend of vriendin 
uit en kies een moeilijkheidsgraad. Verken 
vervolgens de wereld en ontdek beroemde 
plekken!

3. Waar op de wereld: Los mysterieuze raadsels 
van over de hele wereld op met behulp van 
aanwijzingen!
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UPDATES EN DOWNLOAD PACKS 

De wereld blijft constant in verandering en om deze reden werkt 
VTech®, indien nodig, de inhoud van Mijn Interactieve Video 
Globe bij om zo up-to-date te blijven. Deze updates zijn gratis.
Tevens bieden we download packs aan (tegen betaling) om 
uitbreidingen in een bepaald thema voor de globe aan te 
schaffen. Volg a.u.b. onderstaande instructies:

1. Zet de globe aan en maak verbinding
Verbind Mijn Interactieve Video Globe met de meegeleverde 
micro-USB kabel met een computer.
2. Installatie
Ga naar vtechnl.com/downloads en installeer Explor@ Park op uw 
computer. Maak vervolgens een account aan en log in.
3. Downloaden
Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken of 
om download packs te kopen, downloaden en installeren.
4. Speel en leer!
Koppel Mijn Interactieve Video Globe los en het avontuur kan 
beginnen!
Waarschuwing: Schakel de globe tijdens het downloaden of 
updaten niet uit en zorg dat deze middels de micro-USB kabel 
verbonden blijft met de computer. 
Opmerking: Download packs kunnen na aanschaf teruggevonden 
worden in het menu na de categorie ‘Categorieën-mix’ of vóór de 
categorie ‘Continenten’. 
Tik, om toegang te krijgen tot extra vragen in de Super Quiz (uit de 
download packs), op ‘DOWNLOADS’ links op het activiteitenpaneel. 
Tik vervolgens op B onderaan het scherm om het spel te starten.

Minimale systeemvereisten
Microsoft®, Windows® 8 of Windows® 10 besturingssysteem. Mac OS® 
X versie 10.10 en 10.11, macOS 10.12 tot en met 10.15. USB-poort vereist. 
Microsoft®, Windows® en/of enig ander vermeld Microsoftproduct zijn 
ofwel handelsmerken van Microsoft Corporation of gedeponeerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen. Macintosh en Mac zijn handelsmerken van 
Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige 
handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. 
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LET OP
In een omgeving die vatbaar is voor elektrostatische lading, 
kan de globe lichte storing ondervinden. Als dit probleem zich 
voordoet, schakel de globe dan uit en vervolgens weer aan of 
verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. 

ONDERHOUD EN VERZORGING
1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en 

niet met een natte doek. 
2. Plaats 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 

probeer het nooit te demonteren.
5. Stel het speelgoed niet bloot aan vocht of water.
6. Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II 

apparaat  .

Gebruik van de pen

- Gebruik de pen niet als deze defect is.

- Plaats de pen altijd terug in de houder wanneer deze niet in 
gebruik is.

Schoonmaken van het scherm
- Maak een zacht doekje licht vochtig met een kleine hoeveelheid 

water en veeg het scherm schoon.

- Veeg het scherm vervolgens met een zacht, droog doekje af 
om het te drogen.



11

LET OP
Als Mijn Interactieve Video Globe 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

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke 
informatie over het product.
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Beste klant,
Lees a.u.b. onze geüpdatete privacyverklaring voor volledige 
informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door VTech 
worden verwerkt. De privacyverklaring is beschikbaar via deze link: 
https://www.vtechnl.com/privacyverklaring

Micro-USB kabel: de micro-USB kabel die bij dit product 
wordt geleverd voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en 
andere wettelijke limieten voor emmissie. Zorg er a.u.b. voor dat 
wanneer u een andere micro-USB kabel gebruikt, de limieten van 
de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor 
emmissie niet worden overschreden. U dient een afgeschermde 
kabel te gebruiken.

WAARSCHUWING
Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein 
percentage mensen kans op een epileptische aanval of het 
buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen 
kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op 
beeldschermen. Omdat VTech® niet verantwoordelijk is voor 
eventuele risico’s, raden wij ouders aan om toezicht te houden 
wanneer de kinderen met het apparaat spelen. Wanneer het kind 
duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, 
desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind dan 
direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.
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