AGES

4m+
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EXPLORE & MORE

TM

saltarín plegables
pull repliable

SE Läs alla instruktioner och varningar innan Hoppgungan monteras och används.

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

MONTERING AV LEKSAKER:

INNEHÅLL:

jumpscape

TM

hoppgunga

Sittklädsel

Moln som räknar barnets hopp

1.

Skruvar (4)

2.

Placera leksaken på bordskanten
(Klämman skjuts ut)

Sits
Vajande träd
Metallpinnar (2)

3.

Tryck ner sugkoppen

Tryck klämman under bordet

FLYTTA PÅ OCH TA BORT LEKSAKER:

Bord
Snurrande bi

1.

Stödarmar (2)

2.

Lyft fliken på sugkoppen Dra bort klämman från bordet

3.

Lyft bort från bordet

Igelkottspegel
och tamburin

MOLN SOM LYSER OCH RÄKNAR BARNETS HOPP (kräver 3 AAA batterier):

Hoppande räv

Installera/byta batterier (endast av vuxen):
• Öppna batteriluckan med skruvmejsel
• Installera eller byt 3 AAA 1.5V batterier.
Var noga med att placera dem på rätt håll.
• Sätt tillbaka luckan och fast med skruvmejsel.

När produkten inte längre används ska batterierna tas bort
enligt instruktionerna för batteribyte. Kassera alltid
batterier på rätt sätt. Läs avsnitt om säkerhet och
avfallshantering. För att förlänga livslängden av produkten,
ta bort batterierna när den inte används och ska förvaras.

• Sol:

INSTRUKTIONER
SVENSKA

Uppfyller eller överträffar ASTM F963, EN71 och tillämpliga säkerhetsstandarder.
Importerad av:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79 Täby
Sweden

© 2019 Skip Hop, Inc.
50 W 23 ST, NY, NY 10010
In the US:888.782.9548
www.skiphop.com

Produkt och färg kan variera något.
info@amvina.se
+46 8 732 88 50

Made in China. Hecho en China. Fabriqué en Chine.
Hergestellt in China. Vervaardigd in China.
Fabricado na China. 中国制造。

GARANTI:
Skip Hop är stolta över den kvalitet och hantverk som finns i varje tillverkad produkt. Skip Hop lovar att ge sina
kunder produkter av bästa kvalitet genom sina återförsäljare. Skip Hop står bakom sina produkter och ger följande
garantier mot defekter i material och utförande.
Denna produkt har 2 års garanti. Garantin kan inte överföras och gäller endast den ursprungliga köparen. Alla
återbetalningar och byten utfärdas enligt Skip Hops bestämmelser. Garantin täcker inte:
• Skador orsakade av normal slitage och användande
• Fel som uppstått till följd av reparation eller ändring av produkten (utom genomförd av Skip Hop)
• Fel till följd av felaktig användning, inklusive all användning eller skötsel som inte följer instruktionerna
• Skador orsakade av flygbolag eller flygplatspersonal
• Fel som orsakas av felaktig förvaring, tex utomhus eller i fuktiga miljöer
• Produkter som har sålts på nytt, givits bort eller på annat sätt där du inte är första och ursprungliga ägaren
• Produkter utan kvitto eller annat inköpsbevis
• Produkter köpta utanför Europa och Nordamerika
• Produkter som inte är köpta via en auktoriserad Skip Hop återförsäljare

• Ljud: Växla ljud på och av
• Ljus: Slå på eller av lampan

Bitring Löv

• Historia: Tryck en gång för senast antal
hopp, tryck igen inom 5 sek och se högst
antal hopp. Siffrorna visas i 5 sek. Håll
nedtryckt i 5 sek och nollställ high score.
Antal hopp nollställs när batterier byts.

Stjärnskruvmejsel krävs för montering.
VÅRD OCH RENGÖRING:
Plastdelar: Torka av yta med fuktig trasa och mild tvål. Lufttorka.
Sittklädsel:Maskintvätt, skonsam centrifugering. Inga blekmedel. Lufttorka. Ingen strykning.

EU REP:
Carter’s Holdings B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

• Power: På och Av

Spelar 4 olika ljud och ljuseffekter
när barnet trycker på den.

Basdelar (2)

30

VIKTIGT: Var försiktig vid uppackning och montering. Kontrollera produkten regelbundet för att upptäcka

Funktioner:

skador eller lösa delar.

• Var 100:e hopp belönas med ljud- och ljuseffekter.
• När den stängs av (eller tiden är slut) kommer ljus och ljudinställningar att sparas till nästa session.
Antalet hopp och high score kommer också att sparas.

MONTERING SKA GÖRAS AV EN VUXEN.

• Den kommer signalera efter 10 och 20 minuter, för att inte användas för länge (rekommenderad tid per
session är 20 minuter).

MONTERING AV BASEN / STÖDARMAR:
Använd endast de medföljande skruvarna och metallstängerna och använd en skruvmejsel. Inga kraftverktyg!

• Efter 30 sekunder av inaktivitet kommer ljus och ljud att låta för att locka barnet att röra sig. Om barnet inte
rört sig efter 1 minut kommer samma melodi att spela igen och displayen går till viloläge. När rörelse sedan
noteras kommer enheten att börja räkna antal hopp igen.
• Efter 30 minuter av inaktivitet kommer enheten att stängas av. Aktuellt antal hopp kommer att sparas såväl
som det hittills högsta antalet. Tryck på ON-knappen för att starta om.
• Räkningen slutar vid 9999. Tryck på ON-knappen för att starta om.

Åtgärder enligt denna garanti är begränsade till reparation eller utbyte av produkten eller komponenterna i produkten.
Under inga omständigheter är Skip Hop eller någon av dess återförsäljare, återförsäljare, distributörer eller
återförsäljare ansvariga för oförutsedda, indirekta eller följdskador relaterade till produkten (inklusive reparerade eller
ersättande produkter eller komponenter) eller dess användning. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller
begränsning av tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning och uteslutning kanske inte gäller dig.
Kontakta ditt inköpsställe för frågor gällande garantin. Eller kontakta Amvina AB, kundtjanst@amvina.se

IVARNING

FALLRISK
Småbarn kan RAMLA från produkten och orsaka huvudskador.
• Lämna ALDRIG ett barn utan uppsikt när produkten används.
• Använd ALDRIG nära trappor.
• För att undvika att produkten välter, placera den på platt underlag.
STRYPRISK
Snören och band kan orsaka STRYPNING.
• Placera INTE saker med snören runt ett barns hals.
• Häng INTE snören över produkten och fäst inte andra leksaker i produkten.
• SPARA INSTUKRIONER FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.
• ANVÄND INTE PRODUKTEN SOM EN GUNGA!
• Sluta använda denna produkt när barnet:
— kan stå med hela foten i golvet på den högsta inställningen.
— kan komma ur sitsen själva eller börjar klättra ur den.
— börjat gå utan hjälp.
• Ålder: 4m+. Använd inte om barnet väger mer än 12 kg eller är längre än 76 cm. Får endast användas av barn som kan hålla
upp sitt huvud utan hjälp och som kan sitta själva utan stöd.
• Justera INTE höjden under tiden som barnet sitter i hoppgungan.
• Kontrollera att Support Strap Rings är ordentligt fastsatta innan du placerar barnet i hoppgungan. Kontrollera att de är säkrade innan
varje användning.
• Kontrollera att benen är ordentligt låsta i sin position på ett platt underlag innan du placerar barnet i sitsen. Kontrollera att barnet
sitter korrekt och säkert i sitsen.
• Var medveten om faran att låta andra barn leka nära produkten.
• Tillåt inte att andra barn gungar eller klättrar på produkten. Varken i uppfällt läge eller nedmonterad.
• Rekommenderad maxtid för användning är 20 minuter per gång.
• Använd inte om produkten är trasig eller sönder. Kassera vid första tecken på skada.
• Endast reservdelar från tillverkaren får användas i produkten.
• Avlägsna och kassera allt förpackningsmaterial innan användning.
BATTERIINFORMATION:

• Ta bort batterierna från produkten när den inte längre används eller har gått sönder genom att följa anvisningarna ovan för batteribyte.
Kassera alltid använda batterier på rätt sätt. Se avsnitt om säkerhets- och bortskaffningsinformation. • Batterier ska sättas i med rätt
polaritet. • Bränn inte batterier. • Icke uppladdningsbara batterier ska inte laddas. • Laddningsbara batterier får endast laddas under
övervakning av vuxna. • Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas. • Trasiga och använda batterier ska tas bort från
leksaken. • Anslutningsterminalerna får inte kortslutas. • Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas.
• Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kolzink) eller uppladdningsbara batterier.

1.

Montera basen upp och ner.
Placera basramen
(2) på stödarmarna.

2.

Skruva fast
metallstängerna (2) med en
skruvmejsel (medföljer ej)

3.

Vänd så den står på
rätt håll. Lyft armarna
tills det hörs ett klick.

1.

MONTERING AV BORD OCH HÖJDJUSTERING:
Barnets fötter ska
placeras enligt bilden:

Höjden justeras genom att fästa remmarna på en
av de 5 krokarna under bordet. (1 för längsta
barnet / 5 för minsta barnet.)

2.

Sätt fast molnet på
bordet

Tryck ner

NEDMONTERING FÖR FÖRVARING:

Mata remmarna genom
styrkanalen för att fästa.

VIKTIGT! Kom ihåg att fästa alla remmar på samma nummer så att bordet är i samma höjd.
Justera aldrig höjden när barnet sitter i. Kontrollera att remmarna är ordentligt fastsatta innan
barnet placeras i sitsen. Kontrollera att de är säkrade innan användning.

1.

2.

Ta bort leksaker

Koppla bort bordet från remmarna

MONTERING AV SITS:

KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANTERING

Vid slutet av produktens livslängd tar du bort batterierna från produkten genom att följa instruktionerna för byte av batterier.
Ämnen som används i batterier utgör potentiella miljö- och hälsoeffekter. Blanda inte använda batterier med annat avfall.
Håll batterierna separata. Kassera inte på deponi eller genom förbränning. Lämna tillbaka använda batterier till inköpsstället
eller återvinningscentralen. Återvinn alla förbrukade batterier enligt lokala föreskrifter. Kasta inte avfall från elektrisk
elektronisk utrustning (WEEE), inklusive batterier, i osorterat kommunalt avfall; samla in separat. Kassera på WEEEsamlingsplatser enligt lokala bestämmelser. WEEE innehåller kemikalier som är farliga för miljön och människors hälsa.
Slutanvändarens deltagande är avgörande för framgången med WEEE-insamling.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan
ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Denna enhet får inte
orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad användning. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för
efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
OBS: Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Detta kan orsaka
skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss
installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att
stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande
åtgärder:
- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / TC-tekniker för hjälp.
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3.

4.

För att fälla benen: medan du trycker ner
pedalen, lyft armen uppåt och vik ner mot
mitten. Upprepa på andra sidan.

Placera border nedåt mellan baspinnarna.

Om hjulen lossnat under
transporten, sätt tillbaka dem
genom att trycka hjulet i spåret.

5.

Fäst med hjälp av
spännet på undersidan
av sitsen.
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