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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Magische Glamper uit de 
Vrolijke Vriendjes® collectie 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

Stap in en ga op een magische kampeerreis met de Magische 
Glamper uit de Vrolijke Vriendjes® collectie van VTech®! Plaats de 
mama of papa op het Magic Point, luister naar de vrolijke reacties en 
rijd met de glamper naar een mooie kampeerplek. Klap de glamper 
open en zet de stoeltjes klaar zodat de vrolijke vriendjes samen 
met hun baby kunnen genieten van het kampvuur. Verschuif de 
speelstandschakelaar en druk op de toetsen om kennis te maken 
met kleuren, seizoenen en verschillende weersomstandigheden. 
Gebruik de lichtschakelaar om een sterrenhemel te creëren of bouw 
een feestje in de glamper! Samen op reis gaan dat is zo fijn, lekker 
kamperen in de zonneschijn! 

Aan/Uit-
volumeschakelaar

Speelstandschakelaar

Licht- 
schakelaar

Gekleurde 
toetsen

Magic Point
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INHOUD VAN DE DOOS

• Eén VTech® Vrolijke Vriendjes® - Magische Glamper

• Drie Vrolijke Vriendjes - 
Papa, mama, baby 
(niet-elektronisch)

• Eén kampvuur
• Eén pan
• Eén reiskoffer
• Twee stoelen

• Eén handleiding

• Eén stickervel

Model: 80-529300-001
P/N: 92-011478-000-100
Size: 182 mm x 130 mm
Colour: 4C
Material: 157g paper + uv+ glue 

Let op: Wij raden aan om de contactpunten van de Vrolijke 
Vriendjes niet veelvuldig bloot te stellen aan vocht 
(door bijv. bijten of sabbelen) om mogelijke storingen 
te voorkomen.
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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: Knip de papieren koordjes door, zoals hieronder wordt 
weergegeven, en gooi ze weg bij het papier-afval. De papieren 
koordjes 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 

onderkant van de glamper. 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.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC 
RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO 
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL 
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY 
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE 
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

TM & © 2020 VTech.
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4. Plaats 2 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.

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.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC 
RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO 
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL 
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY 
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE 
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
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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

Let op: 
Wanneer de Magische Glamper in de verpakking zit, staat deze 
in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale 
speelstand te activeren.
1. Zet het speelgoed AAN.
2. Plaats de mama of papa op het Magic Point.
3. Er zullen twee korte geluiden te horen zijn om aan te geven dat 

de normale speelstand geactiveerd is.
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Model: 80-529300-001
P/N: 92-011478-000-100
Size: 182 mm x 130 mm
Colour: 4C
Material: 157g paper + uv+ glue 
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STICKEROVERZICHT
Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de 
onderdelen van de speelset.
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FUNCTIES
1. Aan/Uit-volumeschakelaar
 Om de Magische Glamper 

AAN te zetten, verschuif je de 
Aan/Uit-volumeschakelaar naar 
het lage volume ( ) of naar het 
hoge volume ( ). Verschuif de 
Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ) 
om het speelgoed UIT te zetten.

2. Speelstandschakelaar
 Verschuif de speelstandschakelaar 

en kies uit de speelstanden 
Leren , Kampeerpret  en 
Muziek .

3. Gekleurde toetsen
 Druk op de vier gekleurde toetsen 

om kennis te maken met kleuren, 
seizoenen en verschillende 
weersomstandigheden.

4. Lichtschakelaar
 Verschuif de lichtschakelaar naar 

links  om mooie lichtjes in de 
glamper te zien schijnen. Verschuif 
de schakelaar naar rechts  om 
de lichtjes naar boven, in de vorm 
van o.a. sterretjes en hartjes, uit de 
glamper te zien schijnen.
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5. Bewegingssensor
 Beweeg de glamper om de 

bewegingssensor te activeren. 
Luister naar de vrolijke zinnetjes en 
gezongen liedjes.

6. Magic Point
 Er bevindt zich één Magic Point 

in de Magische Glamper. Plaats 
de mama, papa of andere Vrolijke 
Vriendjes (apart verkrijgbaar) op 
het Magic Point en luister naar 
vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes, 
melodietjes en grappige geluiden.

7. Transformeren
 De glamper kan opengeklapt worden om te spelen met de 

leefruimte van de glamper. Klap de glamper dicht om een ritje te 
maken. Je hoort grappige geluiden wanneer je de glamper 
open- of dichtklapt.
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8. Automatische uitschakeling
 Om batterijen te sparen, schakelt de Magische Glamper 

automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het 
speelgoed kan weer geactiveerd worden door de 
Aan/Uit-volumeschakelaar of speelstandschakelaar te 
verschuiven.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden 
wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN
Speelstand 1: Leren 
Verschuif de speelstandschakelaar naar rechts om naar 
deze speelstand te gaan. Druk op de vier gekleurde toetsen 
om kennis te maken met kleuren, seizoenen en verschillende 
weersomstandigheden. Plaats de mama of papa op het Magic Point 
om grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te horen.

Speelstand 2: Kampeerpret 
Verschuif de speelstandschakelaar naar het midden om naar 
deze speelstand te gaan. Druk op de vier gekleurde toetsen om te 
ontdekken wat je allemaal kunt doen als je gaat kamperen tijdens 
verschillende seizoenen. Plaats de mama of papa op het Magic 
Point om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes 
te horen.

Speelstand 3: Muziek 
Verschuif de speelstandschakelaar naar links om naar deze 
speelstand te gaan. Druk op de vier gekleurde toetsen om 
verschillende melodietjes te horen. Plaats de mama of papa op 
het Magic Point om hem of haar te horen neuriën en om grappige 
geluiden en vrolijke zinnetjes te horen.
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MELODIETJES
1. Lundi matin, le roi, la reine et le p’tit prince 
2. The Wheels On The Bus
3. Vivaldi - Spring Mvt 1 Allegro  
4. Tchaikovsky - Waltz of the Flowers
5. Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
6. Au clair de la lune
7. Vivaldi - Autumn Mvt 2 Adagio molto  
8. Brahms lullaby
9. Vivaldi - Winter Mvt 2 Largo
10. Rock-A-Bye Baby
11. Humpty Dumpty
12. Hickory Dickory Dock
13. Turkey in the Straw
14. Twee emmertjes water halen
15. Pirouette, cacahouète
16. Hoedje van papier
17. Oh Susanna
18. We maken een kringetje
19. Vader Jacob
20. Twinkel, twinkel, kleine ster
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GEZONGEN LIEDJES
Liedje 1
Stap in! 
Samen op reis gaan dat is zo fijn! 
Lekker kamperen in de zonneschijn!

Liedje 2
We gaan kamperen, ga je mee? 
Naar de bergen of naar de zee. 
Stap maar in er is zoveel te doen, 
in ieder seizoen! 

Liedje 3
Als de maan schijnt en sterren stralen, 
vertellen wij graag leuke verhalen. 
Rond het kampvuur zitten wij er warmpjes bij! 

Liedje 4
Op onze kampeerplek, is er alle tijd voor gezelligheid. 
‘s Avonds in de maneschijn, met de lichtjes aan, is het o zo fijn! 

Liedje 5
Samen barbecueën, o wat een feest is dat! 
Met z’n drietjes gezellig eten. 
Wie lust er nog wat? 
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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.

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 knipperende lichtjes of 
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.

LET OP:
Als de Vrolijke Vriendjes® - Magische Glamper 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
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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.
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