
6m+9K433310-01

VARNING!:Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för 
efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna 
enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, 
inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet 
med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en 
bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om 
den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på 
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss 
installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan 
fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen 
med en eller flera av följande åtgärder:
— Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
— Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
— Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. — Kontakta 
återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.
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 MANUAL
Uppfyller eller överträffar kraven  i 
standard ASTM F963, EN71 och 
gällande säkerhetsstandard. Behåll 
denna information för framtida 
referens.

EXPLORE & MORETM

Krypleksak 
Igelkott

BRUKSANVISNING

Monteras av vuxen.

 Läs alla instruktioner före montering och användning.

VIKTIG! Spara instruktionerna för framtida bruk.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

Torka rent med en lätt fuktad trasa. Ta ur batterierna när enheten inte används under en längre tid. Tappa 
inte på hårda ytor och utsätt inte för fukt. Sänk inte ned i vatten.

IOm batterier ingår i din enhet, kommer den att levereras i demoläge. Ta bort dragfliken och tryck på 
kron knappen för att aktivera "prova mig"-funktionen. Växla till "på" läge för normal lek.

• Produkten fungerar bäst på ett slätt, hårt golv eller skummatta. Rekommenderas inte för 
användning på mattor.
• För att bevara batteritiden stängs leksaken av automatiskt efter 5 minuter när den inte 
används. För att slå på igen, tryck på kronknappen eller skjut omkopplaren till "av" och 
tillbaka till "på"-läget.
• Stäng alltid av när den inte används för att spara på batteriet.

CIRKELLÄGE: För barn som ska lära sig att 
krypa

SÄTTA IN BATTERIERNA:

ANMÄRKNINGAR:

Kasta inte elektroniska 
apparater i hushållssoporna. 

Slumpmässigt läge:För barn som redan 
börjat krypa Skjut lägesomkopplaren till 
slumpmässigt läge. Hedgehog kommer att färdas i en 
slumpmässig bana och svänga när den träffar en vägg 
eller ett hinder.

BATTERIINFORMATION
Kassera alltid använda batterier på rätt sätt. Se avsnittet om information om säkerhet och avfallshantering. • 
Batterier ska sättas i med rätt polaritet. • Bränn inte batterier. • Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. 
• Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. • Uppladdningsbara batterier ska tas ur 
leksaken innan de laddas. • Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken. • Matningsplintarna får inte kortslutas. 
• Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas. • Blanda inte alkaliska, standardbatterier 
(kol-zink) eller uppladdningsbara batterier.

KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANTERING
Vid slutet av produktens livslängd ta bort batterierna från produkten genom att följa instruktionerna för batteribyte. Ämnen som används i 
batterier utgör potentiella miljö- och hälsoeffekter. Blanda inte förbrukade batterier med annat avfall. Separera förbrukade batterier. Släng 
inte på deponi eller genom förbränning. Lämna förbrukade batterier till ditt inköpsställe eller återvinningscentral. Återvinn alla förbrukade 
batterier enligt lokala föreskrifter. Kasta inte avfall från elektrisk elektronisk utrustning (WEEE), inklusive batterier, i osorterat kommunalt 
avfall; samla in separat. Kassera på WEEE-uppsamlingsplatser enligt lokala föreskrifter. WEEE innehåller kemikalier som är skadliga för 
miljön och människors hälsa. Slutanvändarens deltagande är avgörande för framgången med WEEE-insamlingen.

3. Sätt tillbaka batteriluckan ordentligt 
på plats och dra åt med en skruvmejsel.
* Batterier bör bytas ut av en vuxen.
* Använd inte utan att batteriluckan 
är ordentligt fastsatt.

2. Öppna batteriluckan och sätt i 
tre nya AA (1,5V) alkaliska 
batterier. Var noga med att sätta in 
med korrekt polaritet.

1.Lossa skruven på batteriluckan 
med en stjärnskruvmejsel.

Band

Kron- 
knapp

Av Cirkelläge Slumpmässigt lägePå

Krypleksak Igelkott

Strömbrytare Lägesomkopplare

När läget är inställt, skjut 
huvudströmbrytaren till "på" och 
Igelkotten kommer att spela 3 melodier 
medans den rör sig. När alla melodier 
har spelats 3 gånger kommer Igelkotten 
att pausa och vänta. Tryck på kronan för 
att börja det roliga igen!

Kronknapp: Medan Igelkotten rör sig, 
tryck på kronan för att pausa och höra 
tre roliga ljudeffekter.

Undvikande av hinder*: När 
Igelkotten stöter på en vägg eller ett 
stort hinder kommer den att göra ett 
roligt ljud och svänga för att undvika 
det. Trånga utrymmen under möbler 
kan försöka fånga Hedgehog, så försök 
att ta bort eller blockera knepiga hinder.
*Undviker endast objekt i slumpmässigt 
läge.

                 Vänd på igelkotten och skjut lägesomkopplaren 
till cirkelläge. Hjulet låses  och igelkotten kommer att åka 
runt i en cirkel.




