
Disse instruksjonene må oppbevares siden de inneholder viktig informasjon.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: Sørg for at USB-ledningen er 
koblet til musikkboksen først før du setter den inn i strømkilden. Brukeren 
skal kun koble til 5V utgangsadapter 5.0V DC, 2.0A. Ingen reparasjons- eller 
reservedeler inne. Feil bruk kan forårsake elektrisk støt. Ventilasjonen bør 
ikke hindres ved å dekke produktet med gjenstander som aviser, duker, 
gardiner osv. Ingen kilder med åpen ild, som tente stearinlys, bør plasseres 
på apparatet. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen 
gjenstander fylt med væske, slik som vaser, skal plasseres på apparatet. Ikke 
bruk hvis væske har kommet inn i produktet. Inspiser hele produktet ofte og 
kast ved første tegn på skade.

IADVARSEL: Bruk ALLTID under tilsyn av voksne. 
IKKE la babyen være uten tilsyn med produktet. ALDRI plasser 
produktet i barneseng. Ikke la denne gjenstanden eller noe annet 
produkt forstyrre den riktige funksjonen til bæreren eller 
barnevognen. Bruk kun med barneseter med selebånd på plass. 
Fjern og kast alt emballasjemateriale før bruk. Bruk ALDRI dette 
produktet i et motorkjøretøy. Død eller alvorlig skade kan oppstå 
fra barnets kontakt med harde gjenstander under en krasj.

BRUKSANVISNING: Voksensamling kreves.

Under miljøet med elektrostatisk utladning kan produktet fungere 
feil og krever tilbakestilling av brukeren. Under miljøet med 
Electrical Fast Transient/Burst kan produktet fungere feil og
krever tilbakestilling av bruker.

Ikke kast WEEE i søppel.

RENGJØRING OG PLEIE:

Sørg for at lydmaskinen er av, koblet fra og ikke
lades før rengjøring. Rengjør kun med en tørr klut.
Ikke slipp på harde overflater eller utsett for 
fuktighet.
Ikke senk ned i vann.

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

USB-ledningBærbar eikenøtt
musikkboks

INNHOLD:

Rødt lys: Under 10 % batteri 
Grønt lys: Lader
Av: Fulladet 
Ladetid: 2,5 timer 
Driftstid: 12+ timer

Strømkilde: Sørg for at USB-ledningen er koblet til 
musikkboksen før du setter det inn i strømkilden. Koble 
til en 5.0V DC 2.0A MAKSIMUM utgangsadapter 
(strømadapter er ikke inkludert). 

 
Bruk kun med 5.0V DC 2.0A MAKSIMUM 
utgangsadapter! Ikke bruk noen annen 
adapter da dette kan skade gjenstanden.

Plasser musikkboksen på et flatt underlag og 
utenfor barns rekkevidde mens du lader.

STOP

På-av-knapp: 
Remembers last 
Husker siste innstilling

Hengende stropp: Trykk knappen gjennom 
knapphullet for å festes til barnevogner, bærere, 
bleievesker og mer.

Timer: Automatisk av etter 15, 30 eller 
60 min. Eller kontinuerlig på.

Volumkontroll: 
Av           fullt volum

Lyskontroll:
Trykk på knappen for å veksle mellom 3 
lysstyrkeinnstillinger                 (Lys av full lysstyrke).

Sanger: Trykk for å bla mellom 10 sang-/
lydalternativer:

• Rosa støy
• Hysj
• Klokkespill og sirisser
• Milde bølger
• Skimrende vuggevise

• Brun støy
• Fugl i skogen
• Beroligende vind
• Brahms’ vuggevise
• Neon atmosfære

Kun likestrøm.

Likestrøm utgang fra USB-kontakt. + 
Positiv terminal / – Negativ terminal

USB

FCC

Klasse ll utstyr

Klasse III apparat

Kast i samsvar med lokal lov. Egen 
innsamling for EE-avfall.

EU-overholdelse

UK Conformity Assessed-merke

AS/NZS RCM

Les brukerhåndboksymbolet

Separat forsyningsenhet
IADVARSEL Dette produktet er ikke et leketøy. Dette 
produktet inneholder ikke utskiftbare batterier. For å unngå fare for brann, 
brannskader, elektrisk støt og skade, bør den ikke lekes med eller plasseres 
der små barn kan nå den. For å redusere risikoen for elektrisk støt: Koble 
alltid apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring; 
ikke grip etter et apparat som har falt i vann – trekk ut støpselet umiddelbart; 
ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller trekkes ned i et 
badekar eller en vask; ikke plasser i eller slipp i vann eller annen væske. For å 
redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade: 
nøye overvåking er nødvendig når dette apparatet brukes av eller i nærheten 
av barn. Ledningen kan være en kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Ikke bruk med skjøteledninger. Bruk alltid under tilsyn av voksne. 
Produktet skal ikke kobles til flere enn anbefalt antall strømforsyninger. Ikke 
la spedbarn være uten tilsyn med produktet. Ikke plasser produktet i 
barneseng. Inspiser produktet før hver bruk og kast det hvis det er skadet 
eller slitt. Transformatoren (ikke inkludert) er ikke et leketøy. Ikke rengjør 
med væske. For EU-markedet skal produktet kun kobles til klasse II-utstyr 
som bærer symbolet          eller klasse III-utstyr som bærer symbolet.          For 
det amerikanske markedet, koble produktet til en klasse 2 strømforsyning, 
bytteadapter. Transformatoren eller strømforsyningen (ikke inkludert) som 
brukes med produktet, bør regelmessig undersøkes for potensiell fare, som 
skade på kabelen eller ledningen, støpselet, innkapslingen til andre deler, og 
at produktet i tilfelle slik skade ikke må brukt inntil skaden var ordentlig 
fjernet. Strømadapter må ikke kobles til for noe formål når smokken ikke er 
på et tørt innendørs sted. Ikke lad hvis produktet er vått. Kontroller og 
kontroller at produktet er helt tørt før lading. Ikke bruk produktet i regn eller 
vått. Hold deg unna åpne vinduer hvor regnsprut kan forekomme. Vennligst 
oppbevar for fremtidig referanse.
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     — Vend eller flytt mottakerantennen.
      — Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
     — Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn
          det som mottakeren er koblet til.
      — Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC INFORMATION:
ICES-003 INFORMATION:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):

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 må ikke 
forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all 
interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift.
MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med 
grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av
FCC-regler. 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:

GLOW WITH ME™
Musikkboks og
Nattlampe  
"Eikenøtt"




