
Leksaksprojektorn HUGO 

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. 

• Sätt i tre alkaliska batterier 1.5 V i storlek AAA (medföljer) för att använda leksaken. 

• Du behöver en skruvmejsel (medföljer ej) för att sätta i batterierna. 
 
 
 
SÄTT I BATTERIERNA: 

• Batterihållaren finns i bakre delen av projektorn (se bild i separat instruktionshäfte).  

• Projektorn är ett fristående element som placerats i buken på ett mjukisdjur. 

• Använd skruvmejsel för att ta loss batterihållaren.  

• Lyft av locket till hållaren och 

• lägg i tre alkaliska batterier 1.5 V i storlek AAA. Tips: Vi rekommenderar att man 

använder långvariga alkaliska batterier. 

• Lägg tillbaka locket och dra åt skruvarna. Dra inte åt för hårt. 

• Om leksaken inte fungerar som den ska måste du återställa projektorn. Stäng i så fall av 

den med ON/OFF-knappen med följande symbol:   

Knäpp sedan på projektorn igen. 

• Om leksaken är tyst eller om ljudet eller ljusen släcks, byt batterier. 

 

SÄKERHETSINFORMATION OM BATTERIERNA: 

I specialfall kan batterierna börja läcka. Den vätska som läcker ur ett batteri kan orsaka brännskador och andra symtom. För att 

undvika läckage 

• ska du aldrig använda nya och gamla batterier samtidigt. 

• Blanda inte olika typer av batterier med varandra: alkaliska, traditionella och laddningsbara batterier. 

• Batterierna ska alltid placeras i rätt riktning enligt märkningen i batterihållaren. 

• Ta ur batterierna ur hållaren om leksaken inte ska användas under en längre tid. 

• Avlägsna uttjänta batterier från projektorn. Se till att återvinna batterierna korrekt. 

• Produkten får inte läggas på eld; batterierna i produkten kan explodera eller läcka. 

• Batteriernas poler får aldrig kortslutas. 

• Använd i enlighet med rekommendationen alltid samma typ av batterier. 

• Kassera inte batterier med vanligt hushållsavfall. 

• Försök inte ladda batterier som inte är laddningsbara. 

• Om du använder laddningsbara batterier ska de tas ur projektorn innan de laddas. 

• Enbart vuxna får byta eller ladda batterierna. 

• Förvara batterier utom räckhåll för barn. 

 

 

BRUKSANVISNING: 

1. När leksaken slagits på med ON/FF-knappen på höger sida, aktiveras musiken 

och lamporna med knappen . 
2. Projektorn har 8 färgalternativ, 60 låtar och 5 naturljud. 

3. ON/OFF-knappen används också för musik. Använd då symbolen  . 

 

Förklaring av knapparna, från höger till vänster: 

4. A. ON/OFF – MUSIK, markeras med symbolerna  



När knappen tryckts en gång startar projektorn (enligt beskrivningen ovan). Om du inte gör något annat kommer 

musikfunktionen att spela upp alla låtar i ordning och projektorn växlar färg i ordning. Projektorn stängs automatiskt 

av efter 30 minuter. 
Om apparaten spelar upp musik och du trycker på knappen en gång, pausas musiken. Trycker du en gång till spelas 

följande låt upp.  

B. Ljus, symbolen  

När projektorn startas, aktiveras ljuset i växlingsläge (det övergår mjukt från en färg till två och sedan till följande 

färg i ordningsföljd). När du trycker på ljusknappen, byts ljusläget. Följande ljuslägen finns: turvis omväxlande – rött 

ljus – grönt och rött ljus – grönt ljus – grönt och blått ljus – blått ljus – blått och rött ljus – blått, rött och grönt ljus – 

inget ljus. Om du alltså enbart vill släcka ljuset, tryck ljusknappen nio gånger. 

OBS! Ljusknappen fungerar även om apparaten stängts av med ON/OFF-knappen. I så fall behöver du bara trycka 

ljusknappen för att ljuset ska tändas. 

 

C. Knappen för LJUDSTYRKA markeras med symbolen  

Det finns fem nivåer för ljudstyrka och de går från det tystaste läget till det högsta. Ljudstyrkan justeras genom att 

du trycker på den här knappen. 

D. NATURLJUDEN justeras med knappen  

Tryck på knappen för att välja naturljud enligt följande: vitt brus – fågelsång – regn – havsvågor – hjärtslag. Om du 

vill spela upp naturljud, tryck först på ON/OFF-knappen och därefter knappen för naturljud. Varje gång du trycker på 

knappen, byts ljudet i ovannämnda ordning. Om du inte trycker på knappen, fortsätter ljudet tills apparaten stänger 

av sig själv. 

 

5. Apparaten stängs när du trycker på ON/OFF-knappen. 
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