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Help je kindje

veilig thuis te komen

Help je kind weer veilig thuis te komen
• Neem de naam van je kind en je telefoonnummer of adres op
• Verzonken, one-touch-knop voor het afspelen van de adresgegevens

Eenvoudig en comfortabel om te dragen
• Bevestig het aan de kleding of tas, zodat het apparaat altijd meegaat

Betrouwbaarheid en gemoedsrust
• Zorgt ervoor dat je kind jouw bericht niet kan overschrijven

Volledig veilig om mee te spelen
• Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen



 Belangrijke gegevens opnemen
Als je kind is verdwaald en hulp nodig heeft om jou 
te vinden, is het een geruststellende gedachte dat het 
belangrijke contactinformatie bij zich heeft via een 
druk op een knop.

Digitale opname van informatie
Met de digitale spraakopname kun je snel, veilig en 
gemakkelijk essentiële contactgegevens opnemen die 
je kostbare tijd besparen wanneer je ooit onbedoeld 
je kind uit het oog verliest.

Eenvoudig vast te maken aan de kleding 
van je kind
Zo is het altijd en overal in de buurt, maar zit het niet 
in de weg.

Beschermd tegen onbedoeld 
overschrijven
Je start een opname door een scherp potlood in een 
klein gaatje te plaatsen. Hierdoor kunnen kinderen je 
digitale berichten met essentiële contactinformatie 
bijna nooit wissen, wijzigen of opnieuw opnemen.

Voldoet aan de speelgoedrichtlijnen
De producten die voldoen aan de 
speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze 
voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.
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Technische specificaties
• Voldoet aan: Europese en Amerikaanse 

speelgoedrichtlijnen

Audio-opname
• Opnametijd: tot 20 s

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Batterij
• Gebruiksaanwijzing

Vermogen
• Batterijtype: GP76A
• Aantal batterijen: 4
• Gebruikstijd van accu: 50 uur
• Afneembaar/vervangbaar
•
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