
Denne enhed overholder FCC-reglerne, del 15. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1 ) Denne enhed kan 
muligvis ikke forårsage skadelig interferens, og (2 ) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive 
interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den 
part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens myndighed til at betjene udstyret BEMÆRK: Dette 
udstyr er testet og fundet at opfylde kravene og grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 af 
FCC-reglerne. er designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette 
kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil 
forekomme i en bestemt installation. modtagelse, som kan bestemmes ved at slå udstyret til og fra, og brugeren 
bliver bedt om at prøve at rette op forstyrr med en eller flere af følgende foranstaltninger:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(8) • Juster eller flyt den modtagende antenne.
• Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt din forhandler eller en erfaren radiotekniker for at få hjælp.
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Læs alle instruktioner inden montering og brug.

VIGTIG! Opbevar til fremtidig brug.
INDHOLD 

0 0  0, DEMO 

Af  Cirkelmodus  Randommodus  Demo-modus 

Motorbase

• Musik og farverige lys

Sensor

•  Hindringssensor

VIGTIG
FJERNE sensor-etiket
FØR du giver

Follow Bee Crawl Toy til 
dit barn

RENGØRING OG PLEJE:

Tør ren med en let fugtig klud. Fjern batterier, når enheden ikke er i brug i en længere periode. Dråb ikke på 
hårde overflader eller udsæt den for fugt. Sænk ikke ned i vand.

INDSÆTNING AF BATTERIER:

Batterier er inkluderet. Produktet sendes i demotilstand. Skift fra Demo-tilstand til normalt spil.
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1. Løsn batteriets dørskrue ved hjælp 
af en Phillips-hovedskruetrækker.

2. Åbn batteridørrummet, og 
indsæt tre nye AA alkaliske 
batterier. Sørg for at indsætte 
med korrekt polaritet.
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3. Placer batteridøren sikkert på plads 
og spænd med en skruetrækker. * 
Batterier skal udskiftes af en voksen.

BRUGSANVISNING::

AT AKTIVERE BASE
Den motoriserede base er "Bi aktiveret". Skub 

kontakten til den ønskede gennemgangstilstand. 
Sæt bien inden for at få den til at gå. Hvis biet 
fjernes, vil skybase dreje rundt og afspille musik, 

indtil det udskiftes.
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SKYBASE SENSOR
Når crawler-legetøjet registrerer en væg 
eller en anden solid genstand, lyder det 
og svinger i en ny retning for at undgå 
den.
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0 CIRKELMODUS: For begyndere o, RANDOM-MODUS: Til vante crawlere
Med biet på plads bevæger skybase sig rundt på 
en tilfældig sti.

Når bien er på plads, bevæger skybase sig i en 
cirkulær bane.

Bemærk: 

•  VIKTIGT:  FJERN sensor-blokerende klistermærke, FØR du giver børnetøj crawl legetøj. Fjern al plast- 
og / eller trådemballage, før du giver den til et barn. 

• Sensoren er lysfølsom og fungerer bedst indendørs. Ikke anbefalet til brug i direkte sollys. 
• Produktet fungerer bedst på et jævnt, hårdt gulv eller skummåtter (kan være langsommere på en 
højkantmåtte). Ikke anbefalet til brug på tæpper med tæpper med høj dåse eller klud. 

• For at bevare batteriets levetid slukkes Creep Toy automatisk efter 5 minutter, når legetøjet ikke er i brug. 
• Sluk altid for skybasen, når den ikke bruges til at spare på batteriet.

FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE
Bortskaffes ikke elektronisk udstyr, inklusive batterier, i usorteret kommunalt affald. Opsamles separat. 
Bortskaffes på genvindingscentret i henhold til lokale regler. Elektronisk udstyr indeholder kemikalier, der er 
farlige for miljøet og menneskers sundhed. Slutbrugerens deltagelse i genbrug er vigtig.

• Batterier må ikke brændes. Bortskaf batterier sikkert og bekvemt. 
• Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. 
• Genopladelige batterier må kun oplades under voksenovervågning. 
• Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet. 
• Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. 
• Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte / gamle batterier. 
• Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de udskiftes. Bland ikke 
alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige batterier. 
• Batterier skal indsættes med den rigtige polaritet. 
• Fjern batterierne, inden legetøjet opbevares i lang tid.

Berørestrimmel




