
Bewaar deze gebruiksaanwijzing;
kan later nog van pas komen.

Werkt op drie “AA” batterijen
(inbegrepen).

De batterijen moeten
door een volwassene
worden vervangen.

Benodigd gereedschap
voor het vervangen van
de batterijen:
kruiskopschroevendraaier
(niet inbegrepen).
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Skab en indlæringsverden derhjemme!
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Het Laugh & Learn speelgoed van Fisher-Price is helemaal afgestemd op de aangeboren nieuwsgierigheid van
jonge kinderen. Met dit speelgoed leert uw kind spelenderwijs aan de hand van alledaagse situaties.

Of uw baby nu op de deurbel drukt of balletjes in de regenpijp laat vallen, het Laugh & Learn Spelenderwijs Leren
Huis biedt uw baby allerlei mogelijkheden om papa en mama te imiteren, en alles te leren over voorwerpen,

cijfers, letters, kleuren, vormen en nog veel meer!
Uw baby kan op twee interactieve manieren met het Laugh & Learn Spelenderwijs Leren Huis spelen:

spelenderwijs leren en muziekpret. Zet maar aan voor een hele nieuwe manier van spelen!
Uw baby voelt zich meteen thuis in dit huis want beide kanten zitten boordevol leerzame

activiteiten, muziekjes, zinnetjes en geluidjes!
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Vraag ook naar het andere Laugh & Learn speelgoed...
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Spelenderwijs
Leren Puppy
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WAARSCHUWING

Batterij-informatie

1,5V x 3
“AA” (LR6)

Houd kleine onderdelen, zoals het plastic
tabje, buiten het bereik van kinderen.

Gooi het plastic tabje weg.

N.B.: Om het speelgoed in de winkel te demonstreren, 
is er een plastic tabje aan bevestigd. Hoewel dit tabje 
soms al is verwijderd, adviseren wij om dit toch even 
te controleren. Als het tabje nog aan het speelgoed zit, 
kunt u het gewoon lostrekken en weggooien. Daarna de 
bevestigingen weer sluiten.

Vóór gebruik

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde 
batterijen te vervangen door drie nieuwe “AA” (LR6) 
alkalinebatterijen.
• Open de bevestigingen aan de achterkant van het 

speelgoed om toegang tot de batterijhouder te krijgen.
• Draai de schroeven in het batterijklepje los met een

kruiskopschroevendraaier, en verwijder het klepje.
Gooi de lege batterijen weg.

• Plaats drie nieuwe “AA” (LR6) alkalinebatterijen. 
Tip: Wij adviseren het gebruik van alkalinebatterijen; 
deze gaan langer mee. 
• Zet het batterijklepje weer op z’n plaats en draai de 

schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier.
Niet te strak vastdraaien.

• Sluit de bevestigingen aan de achterkant van
het speelgoed. 

• Als de geluidjes zwakker worden of helemaal niet meer 
werken, moet een volwassene de batterijen vervangen! 

 •  Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud 
sammen med husholdningsaffald (2002/96/EU). 
Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger 
om genbrugsordninger [gælder kun for Europa]. 

Het vervangen van de batterijen

Batterijklepje

Volumeknop

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen
vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het 
product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage
te voorkomen:
• Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een 

verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard 
(koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.

• Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
• Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere 

tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product 
verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in 
het vuur gooien; de batterijen kunnen dan ontploffen of
gaan lekken.

• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de
batterijpolen ontstaat.

• Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen 
als wordt aanbevolen.

• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
• Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat 

ze worden opgeladen.
• Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden 

gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een 
volwassene worden opgeladen.

• De standenknop bevindt zich onder de linkervoet van de puppy.
• Druk op de linkervoet om het speelgoed aan te zetten en om te beginnen met Spelenderwijs Leren. Druk nogmaals op 

de linkervoet voor leuke muziekjes. Om het speelgoed uit te zetten, nogmaals op de linkervoet drukken.
Tip: Als u uw kind zonder geluid met dit speelgoed wilt laten spelen, kunt u het geluid uitzetten met de volumeknop 
naast de batterijhouder. Als u de sluiting aan de achterkant van het speelgoed opent, kunt u de volumeknop op
UIT  o of op AAN • zetten.

2 manieren om interactief te spelen

Funktionsknap

Onderhoud 
• Veeg dit speelgoed schoon met een schoon doekje

dat een beetje vochtig is gemaakt met een sopje. Dit 
speelgoed niet in water onderdompelen. 

• Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud 
vergen. Dit speelgoed niet uit elkaar halen. 

Afbeelding op ware grootte

Muziek
• Druk op de linkervoet, rechterhand, neus, buik of het 

rechteroor van de puppy om de naam van dat
lichaamsdeel te horen, gevolgd door een kort deuntje.
Druk nogmaals om de namen van de kleuren te horen. 

• Druk op het  knopje op de rechterhand van de puppy
om het ABC-liedje te horen. Druk nogmaals om een
ander grappig liedje over kleuren te horen, of om een
tel-liedje of een liedje over de lichaamsdelen te horen.

• Druk op de linkervoet van de puppy om het liedje “This
Little Puppy Went to Market” te horen. Druk nogmaals
om een grappig zinnetje te horen.

• Druk op het  knopje op de rechterhand van de puppy
om het liedje “Head, Shoulders, Knees and Toes” te horen. 
Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen. 

• Druk op het rechteroor van de puppy om het liedje “Do
Your Ears Hang Low?” te horen. Druk nogmaals om een 
grappig zinnetje te horen. 

• Druk op de linkerhand van de puppy om het liedje “Pat-a-
Cake” te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje
te horen.

• Druk op de buik van de puppy om het liedje “If You’re
Happy and You Know It” te horen. Druk nogmaals om
de puppy te horen giechelen en blaffen.

• Druk op de neus van de puppy om het liedje “The Itsy-Bitsy 
Spider” te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje
te horen.

Spelenderwijs leren


