
Denne enheten er i samsvar med del 15. av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1 ) Denne 
enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2 ) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert 
forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av 
parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret. MERKNAD: 
Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle kravene og begrensningene for en digital enhet av klasse B, i henhold 
til del 15 av FCC-reglene. er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. 
Dette kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens 
ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, blir brukeren 
bedt om å prøve å rette opp forstyrr med ett eller flere av følgende tiltak:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(8) • Juster eller flytt mottaksantennen.
• Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
• Kontakt din forhandler eller en erfaren radiotekniker for å få hjelp.
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Les alle instruksjonene før montering og bru

VIKTIG! Oppbevar for fremtidig bruk.
INNHOLD 

0 0  0, DEMO 

Av Cirkelläge Slumpläge    Demo-läge 

Motorbas

•  Musikk og fargerike lys

Sensor

•  Hinder sensor

VIKTIG
TA VEKK -sensoretiketten  
FØR du gir barnet 

Follow Bee Crawl Toy 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

Tørk rent med en lett fuktig klut. Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk på lengre tid. Ikke fall på harde 
overflater eller utsett den for fuktighet. Ikke senk i vann.

SETTE INN BATTERIER:

Batterier er inkludert. Produktet sendes i demonstrasjonsmodus. Bytt ut av demomodus for normalt spill.

I 

1. Løsne batteridørskruen ved 
hjelp av en Phillips-skrujern.

2. Åpne batteridøren og sett inn 
tre nye AA alkaliske batterier. 
Sørg for å sette inn riktig 
polaritet.

I 

3. Plasser batteridøren sikkert på plass 
og stram med en skrutrekker. * 
Batterier skal byttes ut av en voksen 
person.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Å AKTIVERE BASE
Den motoriserte basen er "Bi Aktivert". Skyv 

bryteren til ønsket gjennomsøkingsmodus. Sett 
biet inni for å få det til å gå. Hvis biet fjernes, vil 
skybase snurre rundt og spille musikk til det byttes 

ut.
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SKYBASE SENSOR
Når crawler-leketøyet føler en vegg 

eller en annen solid gjenstand, vil den 
høres og svinge i en ny retning for å 

unngå den.
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0 SIRKELMODUS: For nybegynnere o, RANDOM MODE: For vanlige gjennomsøkere
Med biet på plass vil skybase bevege seg rundt på en 
tilfeldig måte.

Med bien på plass vil skybase bevege seg i en sirkulær 
bane.

NOTERE: 

•  VIKTIG:  TA VEKK blokkerende sensoretiketten FØR du hopper over barna Crawl Toy. Fjern all plast- og / eller 
trådemballasje før du gir den til et barn. 

• Sensoren er lysfølsom og fungerer best innendørs. Ikke anbefalt for bruk i direkte sollys. 
• Produktet fungerer best på et jevnt, hardt gulv eller skummatte (kan være tregere på en høykantmatte). Anbefales 
ikke til bruk på tepper med høye bokser eller fille tepper. 

• For å bevare batterilevetiden slås Creep Toy automatisk av etter 5 minutter når leketøyet ikke er i bruk. 
• Slå alltid av skybasen når den ikke er i bruk for å spare batteristrøm.

FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVFALL
Ikke kast elektronisk utstyr, inkludert batterier, i usortert kommunalt avfall. Samle hver for seg. Kast det på 
gjenvinningssenteret i henhold til lokale forskrifter. Elektronisk utstyr inneholder kjemikalier som er farlige 
for miljøet og menneskers helse. Sluttbrukerens deltakelse i resirkulering er viktig.

• Ikke brenn batteriene. Kast batteriene trygt og praktisk. 
• Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. 
• Oppladbare batterier kan bare lades under tilsyn av voksne. 
• Brukte batterier må tas ut av leketøyet. 
• Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. 
• Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte / gamle batterier. 
• Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de byttes ut. Ikke bland alkaliske, 
standard (karbon-sink) eller oppladbare batterier. 
• Batterier må settes inn med riktig polaritet. 
• Fjern batteriene før du oppbevarer leken lenge.
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