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Spara dessa anvisningar, de innehåller viktig information.
Kräver 2 AA-batterier (ingår).
Kräver monteringshjälp av vuxen vid byte av batterier.
Verktyg som krävs för monteringen: stjärnskruvmejsel (ingår ej).
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Batteribyte

Batteriinformation
1,5V x 2
“AA” (LR6)
Under exceptionella förhållanden kan
batterierna läcka vätska som kan orsaka
kemiska brännskador eller förstöra
produkten. Undvik batteriläckage:

• Blanda inte gamla och nya batterier
eller olika slags batterier: dvs. alkaliska
med vanliga eller laddningsbara.
• Sätt i batterierna på det sätt som
visas i batterifacket.
• Ta ut batterierna om du inte ska
använda produkten under en längre
tid. Ta alltid ut uttjänta batterier ur
produkten. Avfallshantera batterierna
För att leksaken ska fungera optimalt
på ett miljövänligt sätt. Försök inte
föreslår vi att du byter ut de batterier
elda upp produkten. Batterierna kan
som medföljde leksaken mot två nya
explodera eller läcka.
alkaliska AA-batterier (LR6).
•
Batteripolerna får inte kortslutas.
• Batterifacket sitter på leksakens baksida.
•
Använd bara batterier av den
• Lossa skruvarna i batterifacksluckan.
rekommenderade typen
Ta försiktigt bort batterifacksluckan.
(eller motsvarande).
• Ta ut batterierna och avfallshantera
•
Försök aldrig ladda upp icke
dem på ett miljövänligt sätt.
laddningsbara batterier.
• Sätt i 2 nya alkaliska AA-batterier (LR6).
• Ta ut laddningsbara batterier
Tips: Vi rekommenderar alkaliska
ur produkten före laddning.
batterier eftersom de håller längre.
• Om uttagbara laddningsbara batterier
• Sätt tillbaka luckan på batterifacket och
används ska de endast laddas under
skruva fast den.
överinseende av en vuxen.
• Om produkten inte fungerar som den
ska, kan du behöva återställa
elektroniken. Dra strömbrytaren till
av och sedan på igen.
• När ljudet i leksaken börjar bli svagt
eller helt upphör, är det dags att låta
en vuxen byta batterierna.

Tittut!
Gök
Tryck
Snurra

Strömbrytare//
lägesomkopplare

Tryck

• Dra strömbrytaren/lägesomkopplaren
till Musik
, Inlärning
eller AV .
• Dra volymkontrollen till låg
eller hög
volym.
Musikläge
• Tryck på knappen ovanpå klockan.
Musik spelar när fågeln hoppar ut för
att hälsa på dig!
• Tryck på klockans näsa för att höra
klockljud och sånger!
• Snurra på skivan för att höra fler
roliga sånger!

Volymkontroll

Vrid nyckeln

Inlärningsläge
• Tryck på knappen ovanpå klockan.
Fågeln hoppar ut och barnet får lära sig
motsatser och alfabetet!
• Tryck på klockans näsa så får barnet
lyssna på sånger och lära sig siffror.
• Snurra på skivan så får barnet lära sig
dag och natt.

Skötsel
• Torka av leksaken med en fuktig trasa
och milt rengöringsmedel och vatten.
Doppa inte leksaken i vatten.
• Konsumenten kan inte reparera några
delar av leksaken. Ta inte isär leksaken.
• Skydda miljön genom att inte
kasta den här produkten i
hushållssoporna (2002/96/EG).
Kontakta din lokala myndighet
för information om återvinning
(gäller endast för Europa).
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