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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Marble Rush - Adventure 
Set S100 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
Maak je klaar voor non-stop actie! Bouw een uitdagend parcours voor 
de knikkers en ga alleen of samen met vrienden en familie spannende 
uitdagingen aan! Gebruik de lanceerder om de knikkers omhoog te schieten 
zodat ze verder kunnen rollen over het parcours. Plaats de knikkers in de 
trechter en ontdek welke kant ze opgaan. Laat de knikkers rollen, springen 
en stunten!

INHOUD VAN DE DOOS
• Marble Rush - Adventure Set S100 van VTech®

• Eén handleiding, één bouwplan en één stickervel
• 62 onderdelen en 5 knikkers

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.
WAARSCHUWING: Richt niet op het gezicht of de ogen.
WAARSCHUWING: Lanceer geen andere voorwerpen met dit speelgoed 
dan het/de bijgeleverde accessoire(s).

WAARSCHUWING! 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen en 
kleine ballen. Verstikkingsgevaar.
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STICKEROVERZICHT
Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen 
van de speelset.
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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. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet 

bloot aan vocht of water.
4. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

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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