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VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år på grund av små delar. Monteringen ska utföras av en vuxen. Spar
emballaget för eventuell senare referens.

ADVARSEL! Uegnet for barn under 3 år på grunn av små deler. Skal settes sammen av en voksen.
Emballasjen bør oppbevares for eventuell senere henvendelse.
ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 3 år pga. smådele. Skal samled av en voksen. Emballagen bør
opbevares for eventuel senere henvendelse.
VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia. Aikuisen koottava. Säästä pakkaus mahd.
myöhempää tarvetta varten.

.
Bild A: / Bilde A: / Billede A: / Kuva A:
1. Sätt i ett litet rör. / 2. Sätt det lilla röret i hörnstycket. / 3. Sätt i de följande två rören.
1. Sett in et lite rør. / 2. Sett det lille røret inn i hjørnestykket. / 3. Sett inn de to neste rørene.
1. Indsæt en lille stang. / 2. Kombiner den lille stang med hjørnestykket. / 3. Indsæt de følgende to
stænger.
1. Aloita kokoaminen lyhyestä putkesta / 2. Liitä putki kulmapalaan / 3. Liitä seuraava putki, kuten
kuvassa osoitetaan.
Bild B: / Bilde B: / Billede B: / Kuva B:
1. Anslut hörnstycket i ett långt rör. / 2. Sätt i de följande två rören.
1. Koble hjørnestykket til et langt rør. / 2. Sett inn de neste to rørene.
1. Kombiner hjørnestykket med en lang stang. / 2. Indsæt de næste to stænger.
1. Liitä kulmapala pitkään putkeen / 2. Liitä seuraava lyhyt putki, kuten kuvassa osoitetaan.
Bild C: / Bilde C: / Billede C: / Kuva C:
1. Sätt i långt rör. / 2. Anslut de övre rören med hörnstycket. / 3. Sätt i ett litet rör nedifrån.
1. Sett inn et langt rør. / 2. Koble sammen begge øvre rør med hjørnestykket. / 3. Sett inn et lite rør
nedenfra.
1. Indsæt en lang stang. / 2. Kombiner begge øvre stænger med hjørnestykket. / 3. Indsæt en lille
stang nedenfra.
1. Liitä pitkä putki paikoilleen / 2. Liitä putki kulmapalaan / 3. Liitä sängyn kaksi jalkaa, kuten kuvassa
osoitetaan.
Bild D: / Bilde D: / Billede D: / Kuva D:
1. Anslut båda övre rören med hörnstycket. / 2. Sätt i ett litet rör nedifrån.
1. Koble sammen begge de øvre rørene med hjørnestykket. / 2. Sett inn et lite rør nedenfra.
1. Kombiner begge øvre stænger med hjørnestykket. / 2. Indsæt en lille stang nedenfra.
1. Liitä lyhyet putket kulmapaloihin / 2. Liitä sängyn kaksi jalkaa, kuten kuvassa osoitetaan.

Designed in Sweden
Made in China for Scandinavian Kids Group AB
Box 29098, SE-10052,Stockholm, Sweden
www.scandinaviankidsgroup.com

