
4m+303325.07

EXPLORE & MORE™

baby’s view 3-stage
activity center

BRUKERMANUAL

Ikke kast WEEE i søppel.

Hos Skip Hop er vi stolte av kvaliteten på håndverket til hver eneste vare vi produserer. Vi er forpliktet til å tilby våre 
kunder best-in-class, høykvalitets, ekte Skip Hop-produkter gjennom autoriserte Skip Hop-forhandlere. Vi står bak 
det ved følgende garantier mot defekter i materialer og utførelse.
Dette produktet dekkes av en 2-års garanti. Garantien kan ikke overføres og gjelder kun den opprinnelige kjøperen. 
Alle refusjoner og utvekslinger utstedes etter Skip Hops skjønn. Garantien dekker ikke:

•  Skader forårsaket av normal slitasje (dvs. borrelåsslitasje osv.)
• Defekter som skyldes reparasjon eller endring av produktet (unntatt av Skip Hop)
• Defekter som skyldes feil bruk, inkludert bruk eller stell som ikke er i samsvar med produktinstruksjonene
• Skader som følge av flyselskaper eller flyplasspersonell
• Defekter som skyldes feil oppbevaring, for eksempel utendørs eller i fuktige omgivelser
• Produkter som selges videre, gis bort eller i andre tilfeller der du ikke er den første og opprinnelige eieren
• Produkter uten kvittering eller kjøpsbevis
• Produkter kjøpt utenfor Nord-Amerika
• Produkter som ikke er kjøpt gjennom en autorisert Skip Hop-forhandler (på nett eller i butikk)

LIMITED WARRANTY:

Rettsmidler under denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av produktet eller komponentene til produktet.
Under ingen omstendigheter vil Skip Hop eller noen av dets forhandlere, forhandlere, distributører eller forhandlere være 
ansvarlige for tilfeldige, indirekte eller følgeskader relatert til produktet (inkludert reparert eller erstatningsprodukt eller -
komponent) eller bruken av det. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, 
så det kan hende at begrensningene og ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.
For å klage, gå til kjøpsstedet.

FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVHENDING
Ikke kast avfall fra elektrisk elektronisk utstyr (WEEE), inkludert batterier, i usortert
kommunalt avfall; samles separat. Kast på WEEE-innsamlingssteder i henhold til lokale forskrifter. WEEE
inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet og menneskers helse. Sluttbrukerens
deltakelse er avgjørende for å lykkes med WEEE-innsamlingen.

• Ikke brenn batterier. Kast batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte. • Ikke-oppladbare batterier skal 
ikke lades. • Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av voksne. • Utbrukte batterier må fjernes fra 
leketøyet. • Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes. • Ulike typer batterier eller nye og brukte/gamle batterier 
skal ikke blandes. • Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de skiftes. • Ikke bland alkaliske, standard 
(karbon-sink) eller oppladbare batterier.
• Batterier skal settes inn med riktig polaritet. • For å forlenge levetiden til dette produktet, fjern batteriene når 
leken er oppbevart.

FALLFARE
Babyer kan FALLE fra produktet og føre til hodeskader.

• La ALDRI barnet være uten tilsyn. Hold ALLTID barnet i 
sikte mens du er i aktivitetssenteret.
• Bruk ALDRI i nærheten av trapper, komfyrer eller ovner, 
peiser, varmeovner, svømmebassenger eller andre 
farlige områder.
• For å unngå å velte, plasser produktet på en flat, jevn 
overflate.
 KVELINGSFARE
Strings can cause KVELING.
• IKKE plasser gjenstander med en snor rundt barnets 
hals, slik som hettesnorer eller smokkesnorer.
• IKKE heng snorer over produktet eller fest snorer til 
leker.
• Oppbevar alle komponenter som ikke er i bruk 
utilgjengelig for barn.
• Ikke bruk aktivitetssenteret hvis det er skadet eller 
ødelagt.
• Det stasjonære aktivitetssenteret er for et barn som 
minst kan støtte hodet uten hjelp. Slutt å bruke når 
barnet begynner å gå uten hjelp.

I ADVARSEL

FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke 
utstyret.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, 
og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er 
utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for 
at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå 
utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
— Vend eller flytt mottakerantennen.
— Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
— Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
— Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

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

Bi skål
For ditt barns sikkerhet og helse:

ADVARSEL!
Bruk alltid dette produktet under tilsyn av voksne. Før hver bruk, inspiser produktet. Kast den første
tegn på skade eller svakhet. Dette produktet er ikke et leketøy. Sjekk alltid matens temperatur før mating. Legg 
merke til oppbevares i direkte sollys, da dette kan skade produktet. Rengjør produktet før første gangs bruk. Inspiser 
og vask grundig før første bruk og etter hver bruk. Rengjør etter hver bruk, så snart som mulig. Ikke frys eller kok.

NO 

INNHOLD:

OPPSETT SOM AKTIVITETSSENTER: Voksensamling kreves.

RENGJØRING OG STELL:

FORSIKTIGHET:                                    Ikke bruk med barn over 11 kg eller over 76 cm. Kun til bruk med spedbarn 
som kan holde hodet opp uten hjelp.
 Slutt å bruke når barnet begynner å gå uten hjelp eller kan løfte seg ut av setet.

FORSIKTIGHET:  Sørg for at alle 4 bena er sikkert låst i posisjon før du setter barnet i setet.

Les alle instruksjoner før montering og bruk av aktivitetssenteret.

VIKTIG! Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

Sete

Ben (4)

Bordplate

Setetrekk

x 4

BENMONTERING

INSTALLASJON AV SETE

INSTALLERING AV LEKER

PLATTFORMMONTERING

x 4

1. 2.

Setet snurrer 
360°

1. 2. 3.

3.
Trykk ned sugekoppen

1.
Plasser leketøyet flatt på 

kanten av bordet (klemmen 
skyves ut)

2.
Skyv klips under 

tabellen 

x 8

Plattform

Ballbane med pinnsvin

Peek-a-boo ugle

Svaiende trær

Hoppende skyer

Piano

Bi spisebolle 

Plastdeler: Tørk av overflater med mild såpe og vann. Lufttørk.

Spisebolle : Wash thoroughly before use. Dishwasher safe, top rack only. 
Fabric Parts: Machine wash cold, gentle cycle. No Bleach. Dry Flat. Do not iron. Do not dry clean.

OPPSETT SOM SPILLEBORD: Voksensamling kreves.

FLYTTING OG FJERNING AV LEKER

INSTALLERE PIANO PÅ BORD ELLER PLATTFORM

x 4

JUSTERE PLATTFORMENS HØYDE
Fjern ALLTID babyen fra aktivitetssenteret før du justerer. Plattformen kan 
fjernes hvis babyens føtter er flatt på plattformen.

• Lag din egen musikk.
• Hver tangent spiller en annen 
sang.
• Bevegelse får musikken til å spille. 
Når den er montert på den nedre 
plattformen, aktiveres den ved å 
hoppe – flott for å lære årsak og 
virkning.Av

2.1.

x 4

x 4

1.

Skyv ned foran

1. 2. 
Sett baksiden av pianoet inn i sporet

3.

PIANO : (krever 3 AAA-batterier) Installer/bytt 
batterier (kun av voksne):

•  Åpne batteridekselet med en skrutrekker
• Sett inn eller skift ut med 3 AAA1,5V-batterier
• Sett på plass dekselet og fest skruene med en skrutrekker

Ved slutten av produktets levetid, fjern batteriene fra produktet ved å følge instruksjonene ovenfor for batteribytte. Kast alltid 
brukte batterier på riktig måte. Se avsnitt om informasjon om sikkerhet og avhending. For å forlenge levetiden til dette 
produktet, fjern batteriene når leketøyet er lagret.

Fjern sete og leker fra bordet (se “FLYTTE OG FJERNE LEKER”).

Når de ikke er i bruk, 
skal stroppene festes 
til bunnen av 
plattformen som vist.

3.1.
Trekk i 

sugekoppklaffen

2.
Trekk klipsen fra under 

bordet
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EU REPS: 
Carter’s Holdings B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Fox Williams
10 Finsbury Square
London 
EC2A 1AF, UK

Oppfyller eller overgår ASTM F963, 
EN71 og gjeldende 
sikkerhetsstandarder.
EN14372 - For snackskål




