NO

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.
INNHOLD:
Tverrstang

Venstre bakhjul
Lekepanel

Håndtak

Sæde / Indkøbskurv

Forhjul

Høyre bakhjul

MÅTER Å SPILLE:

Sitter

Handlevogn

Gåvogn

SETTE INN BATTERIER:

Dukkevogn

Montering må gjøres av en voksen

Kræver 3 AA batterier

Løsne batteridekselet
ved å skru ut skruen
med en
Phillips-skrutrekker.

Åpne batteridekselet og
sett inn 3 AA (1,5V)
batterier. Pass på å
legge stengene i riktig
retning.

Lukk døren og skru til skruen.
* Batterier må skiftes av en
voksen.
* Ikke bruk hvis batteridekselet
ikke er godt festet.

MONTERING:
Monter høyre og venstre bakhjul
med tverrstangen med hjulene på
utsiden.

Monter staget på
skrå og skyv inn.

STOP Sjekk at spissen har
gått inn i hullet.
KLICK

Utsikt nedenfra
Monter håndtaket i forhjulene. Juster
spaken til laveste nivå.

Plasser forhjulsdelen på gulvet, klikk
inn bena.
KLICK

NORSK

Fest sete-/kurvstoffet rundt den
øvre stiveren som vist på bildet,
fest med borrelåsremmen. Trekk
stroppen rundt den nedre
tverrstangen og fest med
borrelåsremmen. Brett opp kurven
og fest med borrelåsremmen.
Fest lekepanelet til rammen med kroken rundt
toppstaget, over kurven.

FARTSKONTROLL:

AKTIVITETER:
Av

ADVARSEL:

Ikke sitt på produktet.
Kun for innendørs bruk. La aldri barnet være uten tilsyn,
tilsyn av voksne er nødvendig. Vennligst lagre all
informasjon for fremtidig referanse.
Pleie: Tørk av med en lett fuktig klut. Stoff: Kun
flekkfjerning, ikke dypp i vann.

Piano
Volumkontroll:

Musikk
Telle

Høy

Lav

Avtakbar
revetelefon / speil

Konverter fra barnevogn til shopping / dukkevogn:
Fjern spillpanelet og
løsne stoffet rundt
toppstaget. Juster
høyden på håndtaket
ved å trykke på
knappene på begge
sider av håndtaket og
trekke det opp. Legg
stoffet tilbake.
Brett inn fronten
av kurven for å
bruke som
dukkevogn.

Brett ut
frontdelen for å
ha som
handlekurv.

Batteriinformasjon: Kast alltid batterier på riktig måte. Fjern gamle brukte batterier fra leketøyet. Ikke bland
forskjellige typer batterier. Innholdet i batterier kan ha negativ effekt på miljø og helse.

Sakte Raskt

