Läs alla instruktioner innan Yeti monteras och används.

VIKTIGT! Spara informationen som referens.
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EXPLORE & MORE™

sort & spin yeti

5 former

Yeti. Sätt dem på rätt plats innan leken börjar.
2. I steg 1 sitter formerna fast, och fungerar
knappar. För att lösgöra dem, gå till steg 2.

Torkas av med en lätt fuktad trasa. Låt lufttorka. För att förlänga produktens livslängd ska du ta ut batterierna när
leksaken inte är i bruk. Tappa inte på hårda ytor eller utsätt det för fukt. Sänk inte ner i vatten.

4 st AA-batterier ingår endast för demo, byt ut dessa mot nya batterier. För att bevara
batteriets livslängd kommer Yeti att gå i standby-läge efter 15 sekunder.

SOW 23 ST,NY,NY 10010
IntheUS: 888.782.9548
www.skiphop.com
Made in China

andapplicablesaeftystandards.
MeetsorexceedsASTMF963, EN71

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet
med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en
bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte
installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock
ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig
störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

STEG 2

1. Av transportskäl, 2 av formerna ligger utanför
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Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Funktionen är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive
störningar som kan orsaka oönskad användning.

Formerna är låsta och fungerar som knappar. Tryck på
var och en för att höra dess form och färg.

OBS:

BRUKSANVISNING

Notera: Sorteringsleksak Yeti levereras i DEMO-läge med
begränsad funktion. Byt läge till ett annat läge för att avbryta
DEMO-läge. Den kommer inte att återgå till Demo efter första gången.

STEG 1
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Yeti

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad
kan ogiltiga användarens behörighet att använda utrustningen.

Yeti snurrar runt och formerna flyger ut automatiskt. När formerna sätts
tillbaka, säger Yeti dess form och färg. Barnet belönas med ljud, ljus och
musik. När alla former är på plats, tryck på Hjärtat för att börja om igen.

STEG 3

- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp.
CAN fCES-3(B)/NMB-3(8)

Yeti snurrar runt och formerna flyger ut automatiskt. Yeti ber barnet att hitta en
specifik form och färg. När formerna sätts tillbaka på rätt plats belönas barnet med
ljud, ljus och musik. När alla former är på plats, tryck på Hjärtat för att börja om
igen.
Notera: Om formerna inte sorteras i rätt ordning, tryck på den form som Yeti
efterfrågar så avslutas rundan och Yeti belönar dig.
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HÅR-KNAPP

Tryck närsomhelst på Yeti’s
hår för att höra roliga ljud.
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& VARNING: Lämnaaldrigbarnutanuppsikt.Användalltidunderuppsiktavvuxna.Släppinteutnågotannatändenprojektilsommedföljer

( €@

Spara informationen för framtida referens.

1. Lossa skruven på

batteriluckan med en
skruvmejsel.

Imported by:
Amvina AB

Kemistvägen 10
183 79 Täby, Sweden
+46 87328850
info@amvina.se

2. Ta bort batteriluckan och
sätt i 4 nya AA batterier.
Var noga med att sätta
dem på rätt håll.

3. Sätt tillbaka luckan och
skruva fast luckan
ordentligt.

*Batterier ska bytas av
en vuxen.
*Använd endast om
luckan är ordentligt
fastskruvad.

dennaleksak.Produktenfungerarbästpåettjämnt,hårtgolvellerskummatta.Rekommenderasinteföranvändningpåmattormedhögkant.Användaldrignäratrappor.
Undvikatttappapåhårtunderlag,hanteraproduktenvarsamtsåattdeninteskadas.Tabortallaplast-och/ellertrådförpackningsfästeninnan
gertillettbarn.
BATTERIINFORMATION
• Avfallshantera använda batterier på ett korrekt sätt. Se säkerhets- och avfallshantering. • Kontrollera att batterier sätts i på rätt håll. • Batterier är inte brännbara. •
Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas. • Uppladdningsbara batterier laddas endast under vuxenövervakning. • Uppladdningsbara batterier ska flyttas från
leksaken innan de laddas. • Använda batterier ska tas ut ur leksaken. • Får inte kortslutas. • Blanda inte gamla och nya batterier. • Blanda inte alkaliska, standard
(carbon-zink) och uppladdningsbara batterier.
KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANTERING

-

Ta bort batterierna från produkten genom att följa batteriets instruktioner. Ämnen som används i batterier potential
miljö och hälsoeffekter. Blanda inte använda batterier med annat avfall. Förvara använda batterier separat. Kassera inte på deponier eller
förbränning. Lämna tillbaka använda batterier till inköpsstället eller återvinningscentralen. Återvinn alla förbrukade batterier enligt lokala regler. Släng inte
WEEE (Waste Electrical Electronic Equpiment), inklusive batterier, i osorterat kommunalt avfall. Samla dessa separat. Kassera på WEEE-samlingsplatser
enligt lokala regler. WEEE innehåller kemikalier som är farliga för miljön och människors hälsa. Slutanvändarens deltagande är avgörande för framgången
för WEEE-insamling.
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