
Kast alltid brukte batterier på riktig måte. Se avsnitt om 
informasjon om sikkerhet og avhending. • Batterier skal 
være satt inn med riktig polaritet. • Ikke brenn batterier. 
• Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
• Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av 
voksne. • Oppladbare batterier skal være fjernet fra 
leken før den lades. • Utbrukte batterier må fjernes fra 
leketøyet. • Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes. • 
Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal 
ikke blandes. • Ikke bland alkaliske, standard (karbon-
sink) eller oppladbare batterier.

FORBRUKERINFORMASJON:
SIKKERHET OG AVHENDING
Ved slutten av produktets levetid, 
fjern batteriene fra produktet ved å 
følge instruksjonene for batteribytte. 
Stoffer som brukes i batterier utgjør 
potensial miljø- og helseeffekter.

Ikke bland brukte batterier med annet avfall. Hold 
avfallsbatterier adskilt. Må ikke kastes på deponi eller 
ved forbrenning. Returner brukte batterier til innkjøps-
sted eller resirkuleringssenter. Resirkuler alle brukte 
batterier i henhold til lokale forskrifter. 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 farlige 
for miljø og menneskers helse. Sluttbrukerens
deltakelse er avgjørende for å lykkes med WEEE-
innsamlingen.
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nightlight

BEARY CUTETM

1. Løsne batteridørskruen med 
en stjerneskrutrekker.

2. Åpne batteriluken og sett inn tre nye AAA 
(1,5V) alkaliske batterier. Pass på å sette inn 
med riktig polaritet.

Ta vare på denne informasjonen for fremtidig 
referanse. Automatisk av etter 30 minutter. Trykk på 
strømknappen for å starte på nytt. 

Installer/bytt batterier:

3. Plasser batteridekselet sikkert tilbake på plass 
og trekk til med en skrutrekker.
*Batterier bør skiftes ut av en voksen.

Voksensamling kreves.

RENGJØRING OG PLEIE: Rengjør kun med en tørr 
klut. Ikke slipp på harde overflater eller utsett for 
fuktighet. Ikke senk ned i vann.

© Skip Hop, Inc.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
US warranty: www.skiphop.com

9O214410-01




