SV

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.
INNEHÅLL:
Tvärstag

Vänster bakhjul
Lekpanel

Handtag

Sittdel/Varukorg

Framhjul

Höger bakhjul

SÄTT ATT LEKA:

Sittande

Shoppingvagn

Gåvagn

SÄTTA I BATTERIER:

Dockvagn

Montering ska göras av vuxen

Kräver 3st AA batterier

Lossa batteriluckan
genom att skruva loss
skruven med en
stjärnskruvmejsel.

Öppna batteriluckan
och installera 3st AA
(1,5V) batterier. Var
noga med att lägga
polerna åt rätt håll.

Stäng luckan och skruva i
skruven ordentligt.
*Batterier ska bytas av vuxen.
*Använd inte om batteriluckan
inte sitter fast ordentligt.

MONTERING:
Montera ihop det högra och det
vänstra bakhjulet med tvärstaget
med hjulen på utsidan.

Montera staget i en
vinkel och tryck in.

STOP Kontrollera att piggen
gått in i hålet.
KLICK

Vy underifrån
Montera handtaget i framhjulen.
Justera handtaget till lägsta nivå.

Placera framhjulsdelen på golvet ,
klicka i benen.
KLICK

SVENSKA

Fäst sittdel/varukorgstyget runt
det övre staget som bilden visar,
fäst med karborrbandet. Trä
bandet runt det nedre tvärstaget
och fäst med karborrbandet. Fäll
upp korgen och fäst med
kardborrbandet.
Fäst lekpanelen på ramen med haken
runt det övre staget, över korgen.

FARTKONTROLL:

AKTIVITETER:
Av

VARNING:

Sitt inte på produkten.
Endast för bruk inomhus. Lämna aldrig barnet utan
uppsikt., vuxens tillsyn krävs. Vänligen spara all
information för framtida bruk.
Skötsel: Torka av med lätt fuktig trasa. Tyg: Endast
fläckborttagning, får ej sänkas ner i vatten.

Piano
Volymkontroll

Musik
Räkneläge

Högt

Lågt

Löstagbar
rävtelefon/spegel

Konvertera från gåvagn till shopping/dockvagn:
Ta bort lekpanelen och
lossa på tyget runt det
övre staget. Justera
höjden på handtaget
genom att trycka på
knapparna på bägge
sidor av handtaget och
dra upp det. Sätt tillbaka
tyget.
Vik in den främre
delen av korgen
för att använda
som dockvagn.

Fäll ut den
främre delen för
att ha som
shoppingvagn.

Batteriinformation: Kassera alltid batterier på ett korrekt sätt. Avlägsna gamla uttjänta batterier från leksaken. Blanda
inte olika sorters batterier. Innehållet i batterier kan ha negativ effekt på miljö och hälsa.

Lång- Snabbt
samt

