
BRUGSANVISNING:                                                                          Samling af voksne påkrævet. 

 

V1 

VIBRANT VILLAGE smart lights babygym 
 DK Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. 

 

 
3 x AA-batterier er inkluderet i DEMO-tilstand. For 
normal afspilning skal du skifte kontakten til ON. 

 
 FOR AT UDSKIFTE BATTERIER (kun for voksne): 
• Brug skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 
• Udskift med 3 x AA 1,5V batterier. 
• Sørg for at indsætte med den rigtige polaritet. 
• Udskift døren og skruen lukket med skruetrækker. 
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MONTAGE: 

 1. Læg batterikassen i lommen, tryk på krog og løkke lukket. 
  • Placer måtten fladt på gulvet med mønsteret opad. 
 2. Placer buen (vinduesiden nedad) oven på måtten. 

 • Skub anden bue (farvede striber nedad) gennem løkken oven på vinduesbuen. 
 3. Vælg en hvilken som helst plastkrog (i enderne af hver bue), og sæt den i nærmeste åbning på måtten. 
 4. Nå ud under måtten, og sæt krogen gennem stofsløjfen i bunden af måtten. 

 • Gentag på modsatte side af måtten for at færdiggøre på buen. 
 

   LYS & LYDFUNKTION:  
 

• Når kontakten er i ON-position, aktiveres musik og lys ved at trykke på en vilkårlig knap. 
• Batting ved legetøj eller buer aktiverer lydeffekter. 
• For at spare strøm aktiveres dvaletilstand efter 20 minutter, hvis der ikke er nogen aktivitet. 
• Tryk på POWER-knappen for at genaktivere. 

STRØMKNAP 
• Tryk for at tænde 

eller slukke. 

VOLUME-KNAP 
• Volumen indstilles automatisk til høj 

lydstyrke. 
• Tryk en gang for at sænke 

musiklydstyrken.. 
• Tryk igen for at slå musik fra. 
• 3 sange afspilles automatisk, den 

ene efter den anden. 
• Lydeffekter aktiveres fortsat med 

bevægelse. 

LYS-KNAP 
• Lys starter automatisk i sporingstilstand. 

Lysene bevæger sig fra den ene ende af 
buen til den anden, så babyen kan følge.. 

• Tryk en gang for at skifte til tilstanden 
Light Show. Lysene blinker i takt med 
musikken. 

• Tryk igen for at slukke lyset. 

 

   RENGØRING OG PLEJE:  
 

Polstret legemåtte og pude: Maskinvask koldt, 
tørretumbler lavt. 
Buer: Kun spot clean. Nedsænk ikke i vand.  
Alt legetøj: Maskinvask koldt, skånsom cyklus, 
ingen blegemiddel. Tørretumbler lavt. 

 

iADVARSEL: 
Voksen samling kræves. Aktivitetsmåtte og mavepude 

bør ikke placeres i barneseng eller legegård. Brug kun dette 
produkt på gulvet. Lad aldrig babyen være uden opsyn på 
måtten. Brug altid under opsyn af voksne. Undersøg 
produktet før hver brug, og kassér det, hvis det er beskadiget 
eller slidt. Fjern og kassér alt emballagemateriale korrekt.

 
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 anvendes i batterier, har potentielle miljømæssige og 
sundhedsmæssige virkninger. Bland ikke spildte batterier 
med andet affald. Hold spildte batterier adskilt. Bortskaf ikke 
ved losseplads eller ved forbrænding. Returner spildte 
batterier til dit købssted eller genbrugscenter. Genbrug alle 
spildte batterier i henhold til lokale regler. 
 
Bortskaf ikke batterier i affald. De skal være 
indsamles separat i overensstemmelse med  
lokal lovgivning. 

 
 

Genoplad ikke ikke-genopladelige batterier. Genopladelige 
batterier må kun oplades under opsyn af voksne. Udtjente 
batterier skal fjernes fra legetøjet. Legetøjet skal kun gives 
til et barn, når det er fuldt samlet. Kortslut ikke 
forsyningsterminaler. Genopladelige batterier skal fjernes 
fra legetøjet, inden de oplades. Forskellige typer batterier 
eller nye og brugte / gamle batterier må ikke blandes. 
Batterier skal isættes med den korrekte polaritet. Bland 
ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige 
batterier.
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Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening 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. 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 give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan 
udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det 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 slukke for udstyret, opfordres 
brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

— Omorienter eller flyt modtageantennen igen. 
— Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 
— Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som 
modtageren er tilsluttet. 
— Konsulter forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for 
at få hjælp. 
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