
MP3-tilstand
•  Skub kontakten Tilstand til stillingen      MP3 for at aktivere tilstanden MP3.
•  Tryk på fngørelsesringen på dækslet til MP3-kabelrummet, og fjern dækslet.
•  Sæt stikket på MP3-lydkablet (medfølger) i stikket til hovedtelefon eller linje ud på 

din MP3-afspiller eller anden lydenhed (medfølger ikke).
•  Sæt MP3-lydkablet ind i kabelrenden mod bunden af mikrofonen, og luk dækslet 

til MP3-rummet.
•  Tænd for og afspil din MP3-afspiller/lydenhed.
•  Tryk på knappen Sang for at tænde for mikrofonen og høre musikken på din    
    MP3-afspiller/lydenhed.
•  Tryk på og hold knappen Mik nede for at synge med på sangen på din MP3-afspiller/lydenhed.
•  Tryk igen på knappen Sang for at slukke for mikrofonen. Husk også at slukke for din MP3-afspiller eller anden lydenhed. Efter 5 minutter  
   slukkes afspilning af MP3 automatisk. Tryk igen på knappen Sang for at fortsætte afspilningen af MP3.

Tilstanden Sang
• Skub kontakten Tilstand, der findes på siden af mikrofonen til stillingen     Sang for
  at aktivere tilstanden sang.
• Tryk på knappen Sang for at tænde for mikrofonen. Lys begynder at blinke, og efter en kort 

introduktion starter mikrofonen automatisk med at afspille den første indbyggede sang.
•  Tryk på og hold knappen Mik nede for at synge med på sangen.
•  Tryk igen på knappen Sang for at afspille næste sang.
•  Tryk igen på knappen Sang for at slukke for mikrofonen.

Du kan have musiksjov på to måder med din magiske mikrofon. Du kan synge med på de 
indbyggede sange eller sange på din MP3-afspiller eller anden lydenhed ved at tilslutte den med 
det medfølgende MP3-kabel (se anvisninger nedenfor). Blinkende lys øger begejstringen! Nyd 
et fantastisk show!

BEMÆRK:  BEMÆRK: Batterier må kun installeres af en voksen person.
Batterierne er allerede installeret i enheden. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i 
forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Sådan udskiftes batterierne derhjemme:
1. Brug en stjerneskruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet.
2. Isæt 2 batterier af typen “AAA” i rummet. Kontrollér, at +- og -polariteten matcher diagrammet inden i.
3. Luk dækslet til batterirummet, og stram skruen på batteridækslet. Stram ikke skruen for hårdt.

Det er vigtigt, at enheden holdes så tør og ren som muligt. Rengør enheden med en blød klud kun fugtet med mild sæbeopløsning og vand.
Stærkere rengøringsmidler såsom fortyndere eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan beskadige enhedens overflade.
Tillad ikke snavs, sand, småpartikler, vand eller andre væsker at trænge ind i legetøjets hus.
Hvis enheden ikke bruges i en længere periode såsom en måned eller længere, skal du bede en voksen person om at fjerne batteriet for 
at forlænge dets levetid og forhindre lækage eller rust.

Vedligeholdelse

Isætning af batterier2
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Fjern demo-strimmel
• Denne enhed er udstyret med en Prøv mig-funktion. Før du bruger enheden, skal du trække demo-strimlen i plastik ud på bagpanelet.

Sådan bruger du mikrofonen

Stik til MP3-lydkabel

MODEL FR-070

Mikrofonens forside

Tryk på og 
hold 

knappen Mik 
nede, når du 

synger

Tryk på 
knappen 

Sang for at 
afspille sange

Kontakt til 
tilstanden 
Sang/MP3

Vigtig meddelelse til kunderne 
Tak, fordi du har købt et af vores mange elektroniske produkter af topkvalitet. Brug et øjeblik på at læse disse anvisninger som hjælp 
til at forstå den sikre og korrekte måde at bruge dette legetøj på og øge dets anvendelighed.

Sådan får du den bedst mulige ydelse
• Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
• Brug alkalinebatterier for længere levetid.
• Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige 
 nikkel-kadmium-batterier sammen.
• Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/–), som angivet.
• Fjern opbrugte batterier fra produktet.
• Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
• Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
• Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
• Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
• Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer 

i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, 
skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.

• Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
• Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
• Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.
• Batterier skal bortskaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald.

Magisk
MP3-mikrofon

FR-070-051616-A(DK-online)

Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller 
opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.

Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger.
Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt 
skadelige materialer.

Denne enhed overholder de essentielle krav i R&TTE Direktiv 1999/5/EC.
Følgende testmetoder er anvendt for at bekræfte overensstemmelse med de essentielle krav i R&TTE Direktiv 1999/5/EC

DK

Fjern dæksel til rum for 
at få adgang til stikket til 
MP3-lydkablet

Sådan installerer du batterierne



HUOMIO: HUOMIO: vain aikuinen saa asettaa paristot laitteeseen.
Laitteeseen on asetettu valmiiksi paristot. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain esittelykäyttöön 
myymälässä, joten ne tulee vaihtaa uusiin paristoihin. Paristojen vaihtaminen kotona:
1. Avaa paristolokeron kansi ristipääruuvimeisselillä.
2. Aseta lokeroon kaksi AAA-paristoa ja varmista, että niiden plus- ja miinusnavat ovat lokerossa 

olevan kaavion mukaisesti.
3. Sulje paristolokeron kansi ja kiristä kannen ruuvi. Älä kiristä liikaa.

Paristojen asettaminen

Laite on tärkeä pitää mahdollisimman kuivana ja puhtaana. Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vain miedolla saippuavedellä.
Vahvoja puhdistusaineita, kuten tinneriä tai vastaavia aineita, ei suositella käytettäviksi, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
Varmista, ettei lelun koteloon pääse likaa, hiekkaa tai muita pieniä hiukkasia eikä vettä tai muita nesteitä.
Jos laite on käyttämättömänä pitkiä ajanjaksoja, kuten kuukauden tai pidempään, tulee aikuisen poistaa laitteen paristot niiden käyttöiän 
parantamiseksi ja vuotojen ja korroosion välttämiseksi.

Huolto

Paristojen asettaminen
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Poista esittelytilaliuska
• Laite on varustettu kokeilutoiminnolla. Irrota laitteen takapaneelissa oleva muovinen esittelytilaliuska ennen laitteen käyttöä.

Mikrofonin käyttäminen

MP3-kaapeliliitin
Poista lokeron kansi, 
jotta MP3-kaapelin liitin 
tulee näkyviin

MALLI FR-070

Mikrofonin etupuoli

Pidä 
mikrofonipai

niketta 
painettuna 
laulamisen 

aikana

Toista 
kappaleita 
painamalla 

laulupainiketta

Tilakytkin 
laulu/MP3

Tärkeä viesti asiakkaille
Kiitos, kun ostit yhden monista huippulaadukkaista elektroniikkatuotteistamme. Varaa hetki aikaa näiden ohjeiden lukemiseen, jotta 
ymmärrät paremmin turvallisen ja oikean tavan käyttää tätä lelua, mikä parantaa sen käytettävyyttä.

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi
• Käytä vain suositeltuja tai mukana toimitettuja paristoja tai niitä vastaavia.
• Käytä pidempään kestäviä alkaliparistoja.
• Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkaliparistoja, sinkki-hiiliparistoja ja ladattavia 
 nikkeli-kadmium-akkuparistoja.
• Aseta paristot niin, että niiden navat (+/−) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
• Poista tyhjät paristot tuotteesta.
• Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
• Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
• Älä avaa paristoja tai lämmitä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmiksi.
• Estä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukauteen.
• Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suoraa kosketusta silmien ja ihon kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin 

silmän kanssa, huuhtele silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu 
iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

• Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisista tai tulenaroista aineista.
• Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
• Noudata paristojen hävittämisessä ja kuljettamisessa sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
• Paristot tulee toimittaa erikseen paikalliseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Taianomainen
MP3-mikrofoni

FR-070-051616-A(FI-online)

Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki.
Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta 
se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.
Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien 
vaarallisten aineiden vuoksi.

Tämä laite on radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten mukainen.
Testauksessa on käytetty seuraavia menetelmiä radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY vaatimustenmukaisuusolettamuksen 
todistamiseksi
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Laulutila
• Ota laulutila käyttöön siirtämällä mikrofonin sivussa oleva tilakytkin       lauluasentoon.
• Käynnistä mikrofoni painamalla laulupainiketta. Valot vilkkuvat ja mikrofoni alkaa lyhyen 
   esittelyn jälkeen toistaa ensimmäistä sen valmiiksi sisältämää kappaletta.
• Pidä mikrofonipainiketta painettuna ja laula kappaleen mukana.
• Toista seuraava kappale painamalla laulupainiketta uudelleen.
• Sammuta mikrofoni painamalla laulupainiketta uudelleen.

Taianomaisella mikrofonilla voi leikkiä kahdella tapaa. Voit laulaa joko sen valmiiksi sisältämien 
kappaleiden mukana tai minkä tahansa MP3-soittimessasi tai muussa äänilaitteessa olevan 
kappaleen mukana liittämällä mikrofonin laitteeseen mukana toimitetulla MP3-kaapelilla (katso 
ohjeet alta). Vilkkuvat valot parantavat tunnelmaa entisestään! Järjestä kunnon show!

MP3-tila
• Ota MP3-tila käyttöön siirtämällä tilakytkin      MP3-asentoon.
• Paina MP3-kaapelilokeron kannen vapautuskielekettä ja irrota kansi.
• Liitä MP3-kaapelin (sisältyy toimitukseen) liitin MP3-soittimen tai muun äänilaitteen 
   (ei sisälly toimitukseen) kuuloke- tai linjalähtöliitäntään.
• Sovita MP3-kaapeli mikrofonin alaosassa olevaan kaapeliuraan ja sulje 
   kaapelilokeron kansi.
• Kytke MP3-soittimeeseen tai äänilaitteeseen virta ja aloita musiikin toistaminen.
• Käynnistä mikrofoni painamalla laulupainiketta, jolloin kuulet MP3-soittimessa tai äänilaitteessa toistettavan musiikin.
• Pidä mikrofonipainiketta painettuna ja laula MP3-soittimessa tai äänilaitteessa soivan kappaleen mukana.
• Sammuta mikrofoni painamalla laulupainiketta uudelleen. Muista sammuttaa myös MP3-soitin tai muu äänilaite. Mikrofonin ajastin 
   katkaisee MP3-toiston automaattisesti viiden minuutin kuluttua. Jatka MP3-toistoa painamalla laulupainiketta uudelleen.



MERK:  MERK: Batteriene må settes inn av en voksen.
Enheten kommer med batterier montert allerede. Disse batteriene er bare ment for demonstrasjon 
i butikkene og bør skiftes ut med nye batterier. Slik skifter du batterier hjemme:
1. Bruk en unbraconøkkel til å åpne batteridekselet.
2. Sett inn 2 “AAA”-batterier i rommet, påse at polariteten + og - stemmer med diagrammet 
inni batterirommet.
3. Lukk batteridøren og skru til batteridekselskruen. Skru ikke til for mye.

Sette inn batteriene

Det er viktig at enheten holdes så tørr og ren som mulig. Rengjør enheten med en myk klut vætet med mild såpe og vann.
Sterkere rengjøringsmidler, som tynner eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan skade overflaten til innkapslingen.
Ikke la smuss, sand, små partikler, vann eller andre væsker komme inn i leketøyets innkapsling.
Hvis enheten skal etterlates ubrukt for en lengre periode, det vil si én måned eller lenger, må en voksen ta ut batteriene for å forlenge 
levetiden og hindre lekkasje eller korrosjon.

Vedlikehold

Innsetting av batterier
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Fjern demoflik
• Enheten er utstyrt med en “Prøv meg”-funksjon. Før du bruker enheten, må du trekke ut demofliken av plast på bakpanelet.

Bruke mikrofonen

Audiokabelplugg for MP3
Ta av dekselet for å få 
tilgang til pluggen på 
MP3-lydkabelen

MODELL FR-070

Front of Microphone

Trykk på og hold 
inne 

mikrofonknappen 
mens du 

synger”PRESET”

Trykk på 
sangknappen 
for å spille av 

sanger

Modus for endring 
av sang/MP3

Viktig melding til kunder 
Takk for at kjøpte ett av våre mange toppkvalitets elektronikkprodukter. Vennligst bruk litt tid på å lese gjennom disse instruksene slik 
at du forstår hvordan dette leketøyet brukes på en sikker og riktig måte for å forlenge levetiden på det.

For best mulig resultat
• Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
• Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
• Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller og oppladbare 
 nikkelkadmium-batterier.
• Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
• Tomme batterier må tas ut av produktet.
• Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
• Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
• Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
• For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller 

lengre.
• Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, 

må du UMIDDELBART skylle øyet med lunkent vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes 
med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk legehjelp dersom symptomer oppstår.

• Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
• Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
• Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
• Batteriene må kastes separat på et lokalt resirkulerignssenter. Kast dem ikke sammen med vanlig restavfall.

Magisk
MP3-mikrofon

FR-070-051616-A(NO-online)

Dette produktet har symbolet for kildesortering av elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
Det betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og resirkuleres eller demonteres for å minimere 
påvirkningen på miljøet.

For mer informasjon tar du kontakt med lokale eller regionale myndigheter.
Elektroniske produkter som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlige for miljøet og helse på 
grunn av de farlige stoffene.

Denne enheten oppfyller de grunnleggende kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC.
Følgende testmetoder har blitt brukt for å bevise sannsynlig oppfyllelse av de grunnleggende kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC
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Sangmodus
• Skyv Modus-bryteren på siden av mikrofonen til       posisjon Sang for å aktivere sangmodus.
• Trykk på Sang-knappen for å slå på mikrofonen. Lysene vil blinke, og etter en kort introduksjon 
   vil mikrofonen automatisk begynne å spille av den første innebygde sangen.
• Trykk på og hold Mic-knappen for å synge med på sangen.
• Trykk på Sang-knappen for å spille av neste sang.
• Trykk på Sang-knappen igjen for å skru av mikrofonen.

Det er to måter å ha musikalsk moro med din magiske mikrofon på. Du kan synge med på de 
innebygde sangene eller synge til en hvilken som helst sang på din MP3-spiller eller en annen 
lydenhet ved å koble den til via den inkluderte MP3-kabelen (se instrukser under). Blinkende lys 
gjør det mer spennende! Ha et flott show!

MP3-modus
• Skyv Modus-bryteren til       posisjon MP3 for å aktivere MP3-modus.
• Trykk utløsningsfliken på dekselet til MP3-kabelrommet og ta av dekselet.
• Koble pluggen på MP3-lydkabelen (inkludert) til hodetelefonene eller
   linjeutgangskontakten på din MP3-spiller eller en annen lydenhet (ikke inkludert).
• Sett inn MP3-lydkabelen i kabelrommet mot bunnen av mikrofonen og lukk lokket 
   til MP3-rommet.
• Slå på MP3-spilleren og spill av musikken på den.
• Trykk på Sang-knappen for å slå på mikrofonen og hør musikken på din MP3-spilleren/lydenhet.
• Trykk på og hold Mic-knappen for å synge med på sangen på din MP3-spiller/lydenhet.
• Trykk på Sang-knappen igjen for å skru av mikrofonen. Husk på å slå av MP3-spilleren/lydenheten også. Det er 5 minutters timer som vil   
   automatisk skru av MP3-avspilling. Trykk på Sang-knappen igjen for å gjenoppta MP3-avspilling.



Läget MP3
•   Skjut lägesväljaren till      läget MP3 för att aktivera MP3-läget.
• Tryck in frigöringsfliken som sitter på MP3-kabelluckan och avlägsna locket.
• Anslut MP3-ljudkabelns kontakt (medföljer) till hörlurarna eller Line out-uttaget på 

MP3-spelaren eller annan ljudenhet (medföljer ej).
• Fäst MP3-ljudkabeln i kabeluttaget i den nedre delen av mikrofonen och stäng 

MP3-luckan.
• Slå på och spela musik via MP3-spelaren/ljudenheten.
•  Tryck på sångknappen för att slå på mikrofonen och lyssna till musiken på 

MP3-spelaren/ljudenheten.
•   Tryck och håll in mikrofonknappen för att sjunga till MP3-spelaren/ljudenheten.
•   Tryck på sångknappen igen för att slå av mikrofonen. Glöm inte att slå av MP3-spelaren eller annan ljudenhet. Det finns en 5-minuters 

timer som automatiskt slår av MP3-uppspelningen. Tryck på sångknappen igen för att återuppta MP3-uppspelningen.

OBS! Endast vuxna bör installera batterier.
Mikrofonen levereras med förinstallerade batterier. De förinstallerade batterierna är avsedda för 
demonstration i butik och bör bytas ut mot nya batterier. Gör följande för att byta ut batterierna:
1. Använd en stjärnskruvmejsel för att öppna luckan till batterifacket.
2. Installera 2 st. "AAA"-batterier i batterifacket, säkerställ att polariteten (+ och -) matchar den som 

visas i diagrammet på insidan av batterifacket.
3. Stäng luckan till batterifacket och spänn skruven till luckan. Spänn inte för mycket.

Installera batterier

Det är viktigt att säkerställa att produkten är så torr och ren som möjligt. Rengör produkten med en lätt fuktad trasa, använd endast mild 
tvål och vatten.
Starkare rengöringsmedel såsom förtunningsmedel eller liknande medel rekommenderas ej, de kan skada höljets yta.
Tillåt inte att smuts, sand, små partikar, vatten eller andra vätskor tränger in i leksakens hölje.
Om produkten inte ska användas under en längre tid, det vill säga månader eller mer, bör en vuxen ta ur batterierna för att förlänga produktens 
livslängd och för att förhindra läckage och sönderfrätande.

Skötsel

Batteriinstallation
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Ta bort demofliken
• Enheten är utrustad med en Prova mig-funktion. Före du använder produkten dra loss demoplastfliken som sitter på baksidan.

Läget Sång 
• Skjut lägesväljaren som sitter på sidan av mikrofonen till      läget Sång för att aktivera sångläget.
• Tryck på sångknappen för att slå på mikrofonen. Lamporna blinkar och efter ett kort intro börjar 

mikrofonen att spela den första inbyggda låten automatiskt.
• Tryck och håll inne mikrofonknappen för att sjunga med till låten.
• Tryck på sångknappen igen för att spela nästa låt.
• Tryck på sångknappen igen för att slå av mikrofonen.

Leka med mikrofonen

MP3-ljudkabel 
med kontakt

MODELL FR-070

Mikrofonens framsida

Tryck och 
håll inne 

mikrofonkna
ppen när du 

sjunger

Tryck in 
sångknappe

n för att 
spela upp 

låtar

Lägesväljare 
för Sång/MP3

Viktigt meddelande till kunder 
Tack för att du köpt en av våra många elektroniska toppkvalitetsprodukter. Ta dig tid att läsa igenom dessa anvisningar för att du ska 
förstå hur du använder denna leksak på ett säkert och lämpligt sätt för att förlänga dess användbarhet.

För bästa möjliga prestanda
• Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
• Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
• Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkaliska, kol-zink eller laddningsbara 
 nickel-kadmiumbatterier.
• Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
• Ta ut batterierna ur produkten när de är urladdade.
• Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
• Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
• Öppna inte batterierna och värm inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
• För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ur batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
• Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögon och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, 

skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten 
i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symtom uppstår.

• Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
• Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
• Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
• Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.

FR-070-051616-A(SE-online)

Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för 
att minimera dess påverkan på miljön.

För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter.
Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors 
hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

Denna enhet uppfyller de viktiga kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.
Följande testmetoder har tillämpats för att bevisa antagande om överensstämmelse enligt R&TTE-direktivet 1999/5/EG

SE

Magisk
MP3-mikrofon

Ta bort luckan för 
att komma åt 
MP3-ljudkabelns 
kontakt

Det finns två sätt att spela upp musik via den magiska mikrofonen. Du kan sjunga till de inbyggda 
låtarna eller valfri låt på MP3-spelaren eller annan ljudenhet genom att ansluta den medföljande 
MP3-kabeln (se anvisningar nedan). Blinkande lampor ökar spänningen! Hoppas du får en trevlig 
show!
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