STEG 2: ÅKA

SE

Montering av vuxen krävs

Avlägsna handtaget
genom att trycka in
knappen i det högra
justeringshålet
samtidigt som
handtaget dras hela
vägen upp.

Avlägsna framhjulen genom att trycka på metallknappen i fönstret och dra hjulen hela vägen ut.

Sätt tillbaka
framhjulen med
indikatorn
BAKÅT. Kontrollera i fönstret att
knappen syns till
VÄNSTER.

ANVÄNDARMANUAL
Läs igenom alla instruktioner innan montering och bruk av produkten.

Indikator

VIKTIGT! SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR
FRAMTIDA BRUK
INNEHÅLL:
Handtag

K
IC
KL

Ljud/Ljusknapp

Justeringshål vänster

K
IC
KL

Justeringshål höger

Säte

Övre knapp
Undre knapp

Fönster

Framhjul

Baksida plattform

Baksida av handtag

Montera handtaget
med Ljud/Ljusknappen
BAKÅT. Tryck in den
undre knappen och
skjut ner handtaget tills
det klickar.

Plattform

SKÖTSEL:
Torkas av med fuktig trasa. Får ej sänkas ner i vatten.

STEG 1: VAGN

Montering av vuxen krävs

Tryck in knappen
med en skruvmejsel i
det VÄNSTRA
justeringshålet och
tryck ner handtaget
så långt det går.

Tryck in den övre knappen
och tryck ner handtaget
tills det klickar.

Ta bort sätet, vänd på det
och sätt dit det igen
genom att trycka in
knapparna på sidorna.

Montera framhjulen med
indikatorn
framåt.
Kontrollera i
fönstret att
metallknappen
syns på HÖGER
sida.

STEG 3: SPARKCYKEL

Montering av vuxen krävs

Indikator

KLI
CK

KL
ICK

Ta bort sätet genom
att trycka på
knapparna på sidorna.

Montera handtaget
med Ljud/Ljusknappen FRAMÅT. Tryck
in den undre
knappen samtidigt
som handtaget
trycks ned tills det
klickar.

Tryck in knappen med
en skruvmejsel i det
HÖGRA justeringshålet och tryck ner
handtaget så långt
det går.

Tryck in den övre
knappen och tryck ner
handtaget tills det
klickar.

Vänd sätet upp och ner och
tryck in knapparna på
sidorna för att montera sätet
som en korg på plattformen.

BATTERIINFORMATION

Avlägsna förbrukade batterier från produkten efter instruktion för att ersätta batterier. Kassera förbrukade batterier på
rätt sätt, se avsnittet om säkerhet och kassering. •Batterier ska placeras mot rätt pol. •Bränn inte batterier. •Icke
uppladdningsbara batterier ska inte laddas. •Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under vuxens uppsikt.
•Uppladdningsbara batterier ska avlägsnas från produkten innan de laddas. •Uttjänta batterier ska avlägsnas från
produkten. •Polerna får inte kortslutas. •Olika sorters batterier eller gamla och nya batterier får inte blandas. •Blanda
inte alkaliska, uppladdningsbara eller andra sorters batterier med varandra.

KONSUMENT INFORMATION: SÄKERHET OCH KASSERING

När produkten är förbrukad, avlägsna batterierna genom att följa instruktionerna för att ersätta batterier. Innehållet i
batterier kan innebära risk för miljö och hälsa. Blanda inte förbrukade batterier med annat avfall. Får inte grävas ner
eller brännas. Återvinn använda batterier på miljöstation. Elprodukter inklusive batterier får inte kastas med övrigt
avfall. de kan utgöra risk för miljö och hälsa. Slutkonsumentens medverkan är kritisk i hanteringen av farliga ämnen i
avfall.

Höj handtaget genom att trycka in knappen i det VÄNSTRA
justeringshålet med en skruvmejsel. När den övre knappen
släppt ta ut skruvmejseln och dra upp handtaget tills den
undre knappen klickar i.

ATT BYTA BATTERIER:

Skruva loss
batteriluckan med
en stjärnskruvmejsel.

Öppna batteriluckan och
installera 3st AAA(1,5V)
alkaliska batterier. Se till att
polerna hamnar åt rätt
håll.

VARNING!

Sätt tillbaka luckan och skruva
i skruven med skruvmejsel, se
till att den sitter fast ordentligt.
Batterierna ska bytas/monteras av en vuxen.

Montering av vuxen krävs. För att undvika skador ska produkten användas under uppsikt av vuxen.
Leksaken ska användas med försiktighet då färdigheter krävs för att undvika fall eller kollisioner
som kan orsaka skada på den som använder leksaken eller tredje part. Använd aldrig på trafikerad
väg, i närheten av motorfordon, trappor eller branta lutningar, pooler eller andra vattenansamlingar. Använd alltid skor och tillåt inte mer än ett barn åt gången att använda leksaken. Ej för barn över
20kg. Leksaken har ingen broms. Skyddande utrustning som hjälm, handska, armbågs- och
knäskydd bör användas. Använd endast batterier rekommenderade av tillverkaren.

Uppfyller kraven för ASTM
F963, EN71 och gällande
säkerhetsstandard.

