TRIN 2: KØRE

DK

Vokseninstallation påkrævet

Fjern håndtaget ved
at trykke på
knappen i HøJRE
justeringshul, mens
du trækker
håndtaget helt op.

Fjern forhjulene ved at trykke på metalknappen i
ruden og trække hjulene helt ud.

Sæt forhjulene i
igen med
lokatoren vendt
BAGUD. Tjek i
vinduet, at
knappen er
synlig til
VENSTRE.

BRUGERMANUAL
Læs alle instruktioner før montering og brug af produktet.

Indikator

VIGTIG! GEM INSTRUKTIONERNE TIL FREMTIDIG BRUG
INDHOLD:

K
IC
KL

Lyd/lys knap

Håndtere

Justeringshul venstre
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Justeringshul højre

Sæde

Top knap
Nederste
knap

Vindue

Forhjul

Bagsiden af håndtaget

Bagsiden af platform

Monter håndtaget med
knappen Lyd/Lys vend
BAGUD. Tryk på den
nederste knap, og skub
håndtaget ned, indtil
det klikker.

Platform

PLEJE:
Tør af med en fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand.

TRIN 1: VOGN

Vokseninstallation påkrævet

Monter fronten
hjulene med
indikatoren
fremad. Tjek i
vinduet, at
metalknappen
er synlig på
HØJRE side.

Ttryk i knappen med
en skruvmejsel i
VENSTRE justeringshål og tryk ner
håndtaget så långt
det går.

Tryk på den øverste knap,
og skub håndtaget ned,
indtil det klikker.

Fjern sædet, vend det om
og sæt det på plads ved
at trykke på knapperne
på siderne.

TRIN 3: SCOOTER

Vokseninstallation påkrævet

Indikator

KLI
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Fjern sædet ved at
trykke på knapperne
på siderne.

Monter håndtaget
med knappen
Lyd/Lys FREM. Tryk
på den nederste
knap, mens du
trykker på håndtaget, indtil det klikker.

Tryk knappen med en
skruetrækker ind i det
HØJRE justeringshul
og skub håndtaget
ned så langt det kan
komme.

Tryk på den øverste
knap, og skub håndtaget
ned, indtil det klikker.

Vend sædet på hovedet og
tryk på knapperne på siderne
for at montere sædet som en
kurv på platformen.

BATTERI INFORMATION

Fjern brugte batterier fra produktet som anvist for at udskifte batterier. Bortskaf brugte batterier korrekt, se afsnittet
om sikkerhed og bortskaffelse. • Batterier skal placeres mod den korrekte pol. • Brænd ikke batterier. • Ikke-genopladelige batterier bør ikke oplades. • Genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af voksne. • Genopladelige
batterier skal fjernes fra produktet før opladning. Brugte batterier skal fjernes fra produktet. • Polerne må ikke
kortsluttes. • Bland ikke forskellige typer batterier eller gamle og nye batterier. • Bland ikke alkaliske, genopladelige
eller andre typer batterier.

FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE

Når produktet er brugt op, skal du fjerne batterierne ved at følge instruktionerne for at udskifte batterierne. Indholdet
af batterier kan udgøre en risiko for miljø og sundhed. Bland ikke brugte batterier med andet affald. Må ikke begraves
eller brændes. Genbrug brugte batterier på en miljøstation. Elektriske produkter inklusive batterier må ikke bortskaffes
sammen med andet affald. de kan udgøre en risiko for miljøet og sundheden. Slutforbrugerens deltagelse er
afgørende i håndteringen af farlige stoffer i affald.

Løft håndtaget ved at trykke knappen ind i det VENSTRE
justeringshul med en skruetrækker. Når den øverste knap
slippes, skal du fjerne skruetrækkeren og trække håndtaget
op, indtil den nederste knap klikker.

SÅDAN UDSKIFTES BATTERIER:

Skru batteridækslet
af med en stjerneskruetrækker.

Åbn batteridækslet og
installer 3 AAA (1,5V)
alkaliske batterier. Sørg for,
at stængerne er i den
rigtige retning.

ADVARSEL!

Sæt dækslet på igen og skru
skruen i med en skruetrækker,
og sørg for at den sidder godt
fast. Batterierne skal
udskiftes/installeres af en
voksen.

Vokseninstallation påkrævet. For at undgå skader bør produktet bruges under opsyn af voksne.
Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da der kræves færdigheder for at undgå fald eller
kollisioner, der kan forårsage skade på den person, der bruger legetøjet, eller tredjeparter. Brug
aldrig på befærdede veje, i nærheden af motorkøretøjer, trapper eller stejle skråninger, bassiner
eller andre vandområder. Bær altid sko og lad ikke mere end ét barn bruge legetøjet ad gangen.
Ikke for børn over 20 kg. Legetøjet har ingen bremse. Beskyttelsesudstyr såsom hjelm, handsker,
albue- og knæbeskyttere bør bæres. Brug kun batterier anbefalet af producenten.

Opfylder kravene i ASTM
F963, EN71 og gældende
sikkerhedsstandarder.

