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FORSIGTIG: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 
overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. 

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: 

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. 

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i 
FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette 
udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i 
overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, 
at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-
modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen 
ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: 

- Omorienter eller flyt modtageantennen. 

- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. 

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp. 

CAN fCES-3(B)/NMB-3(8) 

Bemærk: Sort & Shape Yeti sendes i DEMO MODE med begrænset 
funktion. Skub kontakten til en hvilken som helst position for at 
annullere DEMO MODE. Det går ikke tilbage til DEMO MODE efter 
første gangs brug. 
 
 
SCENE 1 
Figurer er låst på plads og fungerer som knapper. Tryk på hver enkelt for at høre 
formens navn og farve. 
 
TRIN 2 
Yeti snurrer rundt og former springer automatisk ud - Weee! Hver gang en form 
trykkes på plads, navngiver Yeti sin farve og form og giver opmuntring. Når alle 
former er sorteret, og Yeti er færdig med at fejre, skal du trykke på det blinkende 
røde hjerte for at starte igen. 
 
TRIN 3 
Yeti snurrer rundt og former dukker automatisk ud - Weee! Yeti beder om, at en 
bestemt form skal indsættes og byder tillykke, når den gøres korrekt. Når alle former 
er sorteret korrekt, og Yeti er færdig med at fejre, skal du trykke på det blinkende 
røde hjerte for at starte igen. 
 
Bemærk: Hvis figurer ikke blev sorteret i den rigtige rækkefølge, skal du trykke på 
de figurer,som Yeti anmoder om for at fuldføre sekvensen og starte fejringen. 

HÅRKNAP 
Tryk på Yetis hår når som helst for 
at høre sjove lyde og sætninger. 

& ADVARSEL: Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Brug altid under opsyn af voksne. Udlad ikke en anden 
genstand end det projektil, der er forsynet med dette legetøj. Produktet fungerer bedst på et glat, hårdt gulv eller skummåtte. 
Anbefales ikke til brug på højtæppede tæpper eller shag-tæpper. Brug aldrig i nærheden af trapper. Undgå at tabe det, håndter 
produktet forsigtigt for at forhindre beskadigelse. Fjern alle plast- og / eller trådemballagefastgørelser, inden de gives til et barn. 
 
BATTERIINFORMATION 
• Bortskaf altid brugte batterier korrekt. Se afsnittet om sikkerheds- og bortskaffelsesinformation. • Batterier skal isættes med den korrekte polaritet. • Brænd ikke batterier.  
• Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. • Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. • Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden  
de oplades. • Udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet. • Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. • Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.  
• Bland ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige batterier. 
 
FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE 
Ved slutningen af produktets levetid skal du fjerne batterierne fra produktet ved at følge instruktionerne til udskiftning af batterier. Stoffer, der bruges i batterier, udgør potentiale miljø- og 
sundhedseffekter. Bland ikke spildte batterier med andet affald. Hold spildte batterier adskilt. Bortskaf ikke ved deponering eller ved 
 
 

- 
forbrænding. Returner spildte batterier til dit købssted eller genbrugscenter. Genbrug alle udtjente batterier pr. Lokal regulering. Bortskaf ikke 
affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), inklusive batterier, i usorteret kommunalt affald; indsamles separat. Bortskaffes på WEEE-
indsamlingssteder i henhold til lokale regler. WEEE indeholder kemikalier, der er farlige for miljøet og menneskers sundhed. Slutbrugerens 
deltagelse er afgørende for succesen med WEEE-indsamling. 
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Læs alle instruktioner inden samling og brug af Yeti. 

VIGTIG! Opbevar instruktioner til fremtidig. 
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Yeti 

Tørres af med en let fugtig klud. Lufttørre. Fjern batterierne, når legetøjet er opbevaret, for at forlænge 
dette produkts levetid. Fald ikke på hårde overflader eller udsæt det for fugt. Nedsænk ikke i vand. 

4xAA-batterier er kun inkluderet til demo-formål, udskiftes med nye batterier. 
For at bevare batteriets levetid går Yeti i standbytilstand efter 15 sekunder. 

---+ 

1. Løsn skruen ved hjælp 
af en 
stjerneskruetrækker. 

2. Åbn batteridørrummet, 
og isæt 4 nye AA (1,5V) 
alkaliske batterier. Sørg 
for at indsætte med 
korrekt polaritet. 

3. Sæt batteridækslet på 
plads igen, og stram det 
med en skruetrækker. 

* Batterierne skal være 
erstattet af en voksen. 
* Brug ikke uden 

batteridæksel korrekt 
monteret. 

Bemærk venligst: 
1. Til forsendelsesformål pakkes 2 former 

uden for Yeti. Tryk dem på plads, inden du 
starter spillet. 

2. I fase 1-spil fanges figurer på plads og 
fungerer som knapper. Gå til trin 2 for at 
fjerne dem. 
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