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FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, 
kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret. 

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: 

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, 
inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. 

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-
reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, 
kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil 
forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som 
kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller 
flere av følgende tiltak: 

- Omorienter eller flytt mottakerantennen. 

- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren. 

- Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. 

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp. 

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

Merk: Sorter og form Yeti leveres i DEMO MODE med begrenset 
funksjon. Skyv bryteren til hvilken som helst posisjon for å avbryte 
DEMO MODE. Den vil ikke gå tilbake til DEMO MODE etter første 
gangs bruk. 
 
 
1. STADIE 
Former er låst på plass og fungerer som knapper. Trykk på hver for å høre navn og 
farge på formen. 
 
TRINN 2 
Yeti snurrer rundt og former spretter automatisk - Weee! Hver gang en form presses 
på plass, navngir Yeti fargen og formen og gir oppmuntring. Etter at alle former er 
sortert og Yeti er ferdig med å feire, trykk på det blinkende røde hjertet for å starte på 
nytt. 
 
TRINN 3 
Yeti snurrer rundt og former spretter automatisk - Weee! Yeti ber om at en bestemt 
form skal settes inn og gir gratulasjoner når den er gjort riktig. Etter at alle former er 
sortert riktig og Yeti er ferdig med å feire, trykk på det blinkende røde hjertet for å 
starte på nytt. 
 
Merk: Hvis figurene ikke ble sortert i riktig rekkefølge, trykker du på figurene som 
Yeti ber om for å fullføre sekvensen og starte feiringen. 

HÅRKNAPP 
Trykk på Yetis hår når som helst for 
å høre morsomme lyder og uttrykk. 

& ADVARSEL: La aldri barnet være uten tilsyn. Bruk alltid under tilsyn av voksne. Ikke tøm en annen 
gjenstand enn prosjektilet som er utstyrt med dette leketøyet. Produktet fungerer best på et jevnt, hardt gulv eller skummatte. 
Anbefales ikke for bruk på tepper med høy haug eller tepper. Bruk aldri i nærheten av trapper. Unngå å slippe, håndter 
produktet forsiktig for å forhindre skade. Fjern alle plast- og / eller wireemballasjefester før du gir til et barn. 
 
BATTERIINFORMASJON 
• Kast alltid brukte batterier på riktig måte. Se avsnittet om informasjon om sikkerhet og avhending. • Batterier skal settes inn med riktig polaritet. • Ikke brenn batterier.  
• Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. • Oppladbare batterier skal bare lades under tilsyn av voksne. • Oppladbare batterier skal tas ut av leketøyet før de lades. • Ubrukte  
batterier skal fjernes fra leketøyet. • Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes. • Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes • Ikke bland alkaliske,  
standard (karbon-sink) eller oppladbare batterier. 
 
 
FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVFALL 
Ta ut batteriene fra produktet ved å følge produktets instruksjoner. Stoffer som brukes i batterier utgjør potensial miljø- og helseeffekter. Ikke bland uttjente 
batterier med annet avfall. Hold uttjente batterier atskilt. Ikke kast på deponi eller ved  
  

- 
forbrenning. Returner brukte batterier til kjøpsstedet eller resirkuleringssenteret. Resirkuler alle uttjente batterier i henhold til lokale regler. Kast 
ikke avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), inkludert batterier, i usortert kommunalt avfall; samle separat. Kast på WEEE-
innsamlingssteder i henhold til lokale forskrifter. WEEE inneholder kjemikalier som er farlige for miljøet og menneskers helse. Sluttbrukerens 
deltakelse er avgjørende for suksessen med WEEE-innsamling. 
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Les alle instruksjonene før du monterer og bruker Yeti. 

VIKTIG! Oppbevar instruksjoner for fremtidig. 
 

5 Former 

@ 
@ 

Yeti 

Tørk av med en lett fuktig klut. Lufttørk. For å forlenge levetiden til dette produktet, må du ta ut batteriene når 
leketøy er på lager. Ikke kast på harde overflater eller utsett det for fuktighet. Ikke senk det i vann. 

4xAA-batterier er kun inkludert for demomål, og erstatt dem med nye batterier. For 
å bevare batteriets levetid, vil Yeti gå i standby-modus etter 15 sekunder. 

---+ 

1. Løsne skruen til 
batteridøren med en 
stjerneskrutrekker. 

2. Åpne batteridekselet og 
sett inn 4 nye AA (1,5V) 
alkaliske batterier. Sørg 
for å sette inn med riktig 
polaritet. 

3. Plasser batteriluken på 
plass igjen og stram med 
en skrutrekker. 

* Batteriene skal være 
erstattet av en voksen. 
* Ikke bruk uten 

batteridøren riktig 
festet. 

Merk: 
1. For forsendelsesformål er to former pakket 

utenfor Yeti. Trykk dem på plass før du 
begynner å spille. 

2. I trinn 1-spill fanges figurene på plass og 
    fungerer som knapper. For å fjerne dem, gå  
    til trinn 2. 
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EXPLORE & MORE™ 

sort & spin yeti 
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