
ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af fare for 
at sluge små dele. Kvælningsfare!

Opbevar denne manual til fremtidig reference. Det indeholder 
vigtige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at forbedre / revi-
dere produktspecifikationerne uden varsel.

Klasse 1 LED-producent.
 
Indeholder
Bil x1
Manual x 1
 
Krav til batterier:
2 x 1,5V  ”AA”
  
Installation af batterier i bilen: (Diagram 1 og 2)
1. Åbn batteridækslet.
2. Sæt 2 nye 1,5V "AA" batterier i, med korrekt polaritet (+/-) 
    som vist inde i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

Brug af køretøjet: (Diagram 3)
1. Træk og fjern plastik strip i bilen før det bruges første gang.
2. Tryk på kølerhjelmen for at aktivere lyset og motorlyden.
3. Lydeffekten kan være påvirket af lav batteristyrke. Udskift 
    batterierne for at gendanne lydstyrken.

Batterier:
1. Alkaliske batterier anbefales.
2. Der må kun bruges batterier af samme type som anbefalet.
3. Bland ikke alkaliske, standard eller genopladelige batterier.
4. Bland ikke gamle og nye batterier, ej eller forskellige batterityper.
5. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
6. Genopladelige batterier skal oplades af en voksen.
7. Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet når de oplades.
8. Isæt batterier med korrekte polariteter, og følg altid batteriproducentens instruktioner.
9. Fjern alle batterier fra produktet, når de ikke er i brug i længere tid.
10. Udslitte batterier fjernes fra produktet.
11. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes.
12. Bortskaf batterierne korrekt. Batterierne i ild - kan forårsage, at de 
      eksploderer eller lækker, hvilket kan forårsage personskader.
13. Batteriskift må kun foretages af voksne.
   
ADVARSEL:
1. Forsøg ikke at adskille produktet.
2. Fjern emballagen og tag delene ud og saml det, før det overdrages til børn.
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Miljøbeskyttelse:
              Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. 
 Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:
 Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. 
 Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.
 Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:
 Pb = Batteri indeholder bly
 Cd = Batteri indeholder cadmium
 Hg = Batteri indeholder kviksølv

FCC-erklæring om overholdelse af etiketter:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to betingelser:
1. Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens og
2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.   
 Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed B-klasse i henhold til del 15 af    
    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 den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med  
    instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke 
    forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, 
    som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller 
    flere af følgende foranstaltninger:
    - Ret den modtagende antenne om eller flyt den.
    - Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
    - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
    - Kontakt forhandleren eller en radio- / tv-tekniker for hjælp.
Advarsel: Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overhol-
delse, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

CE erklæring:
Herved erklærer MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.; 
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France
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Overensstemmelseserklæring:
Produktet er i overensstemmelse med kravet i EN62115 / EMC


