DK

VIGTIG! LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE.
INDHOLD:
Tværstang

Venstre baghjul
Legetøjspanel

Håndtere

Sæde / Indkøbskurv

Forhjul

Højre baghjul

MÅDE AT SPILLE:

Siddende

Indkøbskurv

Gåvogn

INDSÆT BATTERIER:

Dukkevogn

Montering skal foretages af en voksen

Kræver 3 AA batterier

Løsn batteridækslet ved
at skrue skruen af med
en stjerneskruetrækker.

Åbn batteridækslet og
isæt 3 AA (1,5V)
batterier. Sørg for at
lægge stængerne i den
rigtige retning.

Luk lågen og skru skruen fast.
* Batterier skal udskiftes af en
voksen.
* Må ikke bruges, hvis
batteridækslet ikke er forsvarligt
fastgjort.

MONTERING:
Saml højre og venstre baghjul
med tværstangen med hjulene på
ydersiden.

Monter stiveren i en
vinkel og skub ind.

STOP Tjek, at spidsen er
gået ind i hullet.
KLICK

Vy underifrån
Monter håndtaget i forhjulene. Juster
håndtaget til det laveste niveau.

Placer forhjulssektionen på gulvet,
klik i benene.
KLICK

DANSK

Fastgør sædet/kurvestoffet rundt
om den øverste stiver som vist på
billedet, fastgør med velcroremmen. Træk remmen rundt om den
nederste tværstang og fastgør
med velcroremmen. Fold kurven
op og fastgør med velcroremmen.
Fastgør legepanelet til rammen med krogen
rundt om det øverste stag, over kurven.

HASTIGHEDSKONTROL:

AKTIVITETER:
Af

ADVARSEL:

Sid ikke på produktet.
Kun til indendørs brug. Efterlad aldrig barnet uden
opsyn, voksenopsyn er påkrævet. Gem venligst alle
oplysninger til fremtidig reference.
Pleje: Tørres af med en let fugtig klud. Stof: Kun
pletfjerning, må ikke nedsænkes i vand.

Klaver
Volumenkontrol:

Musik
Tælle

Høj

Lav

Aftagelig
rævetelefon/spejl

Konverter fra gåvogn til indkøbs-/dukkevogn:
Fjern spillepanelet og
løsn stoffet omkring det
øverste stag. Juster
højden på håndtaget ved
at trykke på knapperne
på begge sider af
håndtaget og trække det
op. Læg stoffet tilbage.

Fold ind forsiden
af kurven for at
bruge som en
dukkevogn.

Fold den
forreste del ud
for at have som
indkøbskurv.

Batterioplysninger: Bortskaf altid batterier korrekt. Fjern gamle brugte batterier fra legetøjet. Bland ikke forskellige
typer batterier. Indholdet af batterier kan have en negativ effekt på miljø og sundhed.

Lang- Hurtigt
somt

