
BRUKERMANUAL
Les alle instruksjoner før du monterer og bruker produktet.

VIKTIG! LAGRE INSTRUKSJONENE FOR FREM-
TIDIG BRUK

INNHOLD:

Håndtak

Forhjul Baksiden av håndtaket

Lyd/lys-knapp

øvre knapp
 

Nedre 
knapp

Justeringshull venstre

Justeringshull hØyre

Vindu
Baksiden av 
plattformen

Plattform

Sete

OMSORG:

Tørk av med en fuktig klut. Ikke dypp ned i vann.

TRINN 1: TRILLE Vokseninstallasjon kreves

Monter fronten
hjulene med 
indikatoren 
forover. Sjekk i 
vinduet at 
metallknappen 
er synlig på 
HØYRE side.

Indikator

KLICK
KLICK

Monter håndtaket 
med Lyd / Lys-knap-
pen FREM. Trykk på 
den nedre knappen 
mens du trykker på 
håndtaket til det 
klikker.

Trykk knappen med 
en skrutrekker inn i 
HØYRE justeringshull 
og skyv håndtaket 
ned så langt det går.

Trykk på den øvre 
knappen og skyv 
håndtaket ned til det 
klikker.

Snu setet opp ned og trykk 
på knappene på sidene for å 
montere setet som en kurv 
på plattformen.

NO

FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVHENDING
Når produktet er oppbrukt, �ern batteriene ved å følge instruksjonene for å bytte ut batteriene. Innholdet i batterier 
kan utgjøre en risiko for miljø og helse. Ikke bland brukte batterier med annet avfall. Ikke begrav eller brenn. Resirkuler 
brukte batterier på en miljøstasjon. Elektriske produkter inkludert batterier må ikke kastes sammen med annet avfall. 
de kan utgjøre en risiko for miljø og helse. Sluttforbrukerens medvirkning er avgjørende i håndteringen av farlige 
sto�er i avfall.

BATTERIINFORMASJON
Fjern brukte batterier fra produktet som instruert for å skifte batterier. Kast brukte batterier på riktig måte, se avsnitt 
om sikkerhet og avhending. • Batterier bør plasseres mot riktig pol. • Ikke brenn batterier. • Ikke-oppladbare batterier 
skal ikke lades. • Oppladbare batterier bør kun lades under tilsyn av voksne. • Oppladbare batterier må �ernes fra 
produktet før lading. Brukte batterier må �ernes fra produktet. • Stolpene må ikke kortsluttes. • Ikke bland forskjellige 
typer batterier eller gamle og nye batterier. • Ikke bland alkaliske, oppladbare eller andre typer batterier.

KLICK

KLICK

TRINN 2: KJØRE Vokseninstallasjon kreves

Fjern håndtaket ved 
å trykke på 
knappen i høyre 
justeringshull mens 
du trekker håndta-
ket helt opp.

Fjern forhjulene ved å trykke på metallknappen i 
vinduet og trekke hjulene helt ut.

Sette sammen 
forhjulene igjen 
med indikatoren 
BAKOVER. Sjekk i 
vinduet at 
knappen er 
synlig til 
VENSTRE.

Indikator

Monter håndtaket med 
Lyd/ Lys knappen 
BAKOVER. Trykk på den 
nedre knappen og skyv 
håndtaket ned til det 
klikker.

Trykk knappen med 
en skrutrekker inn i 
VENSTRE justering-
shull og skyv 
håndtaket ned så 
langt det går.

Trykk på den øvre 
knappen og skyv 
håndtaket ned til det 
klikker.

Ta av setet, snu det og 
sett det tilbake ved å 
trykke på knappene på 
sidene.

TRINN 3: SCOOTER Vokseninstallasjon kreves

Fjern setet ved å 
trykke på knappene 
på sidene.

Løft håndtaket ved å trykke knappen inn i VENSTRE 
justeringshull med en skrutrekker. Når den øvre knappen 
slippes, �ern skrutrekkeren og trekk opp håndtaket til den 
nedre knappen klikker.

FOR Å BYTTE BATTERIER:

Skru av batteridek-
selet med en 
stjerneskrutrekker.

Åpne batteridekselet og 
sett inn 3 AAA (1,5V) 
alkaliske batterier. Pass på 
at stolpene er i riktig 
retning.

Sett på dekselet og skru inn 
skruen med en skrutrekker, og 
pass på at den sitter godt. 
Batteriene må skiftes/install-
eres av en voksen.

ADVARSEL!
Vokseninstallasjon kreves. For å unngå skade bør produktet brukes under tilsyn av voksne.
Leketøyet bør brukes med forsiktighet da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner 
som kan forårsake skade på personen som bruker leken eller tredjeparter. Bruk aldri på tra�kkerte 
veier, i nærheten av motorkjøretøyer, trapper eller bratte bakker, bassenger eller andre vannmasser. 
Bruk alltid sko og la ikke mer enn ett barn om gangen bruke leken. Ikke for barn over 20 kg. 
Leketøyet har ingen brems. Verneutstyr som hjelm, hansker, albue- og knebeskyttere bør brukes. 
Bruk kun batterier anbefalt av produsenten.

Oppfyller kravene i ASTM 
F963, EN71 og gjeldende 
sikkerhetsstandarder.


