
Supplier: This manual must be given to the user of this product.
Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e  f i t t i n g  t e c h n o l o g y ®

Operation Manual
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Smart Check® by ROHO®
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Bruksområde 
Smart Check® by ROHO® (Smart Check) er et system som angir når luftmengden i puten er ferdig innstilt til brukeren. 
Når luftmengden deretter kontrolleres indikerer Smart Check om luftmengden bør justeres. 

Smart Check passer kun til ROHO® Enkammer pute med Sensor 
Ready® Technology (Sensor Ready pute) eller ROHO® Hybrid Elite 
SR-pute (Hybrid Elite SR).

Viktige sikkerhetsinformasjon
• Les hele denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk.

• ROHO medisinsktekniske produkter er ment å være en del av et generelt behandlingsopplegg. En klinikker bør 
gjøre produktanbefalinger basert på en vurdering av individets medisinske og terapeutiske behov og generelle 
tilstand.  Klinikeren bør også vurdere brukerens visuelle, lese og kognitive evner for å avgjøre behovet for hjelp 
ved bruk av produktet, inkludert å gi brukeren en bruksanvisning i stor skrift. Bruk av dette produktet eliminerer 
ikke rutinemessig inspeksjon av produktet og alle normale aktiviteter knyttet til hud og bløtvevsbeskyttelse 
(vektendringer, hudinspeksjon, generell hudpleie, osv.)  

Advarsler
• Smart Check av ROHO skal bare brukes med ROHO Sensor Ready Cushion of Hybrid Elite SR. Bruk av en pute 

som ikke er en kompatibel vil påvirke Smart Check-funksjoner, redusere eller eliminere fordelene av puten og 
vil øke risikoen for huden og annet bløtvev. Bruk av en pute som ikke er en kompatibel kan føre til skade på 
Smart Check og vil ugyldiggjøre garantien.

• BRUK IKKE en pute med for lite eller for mye luft fordi putens egenskaper vil reduseres eller elimineres, noe 
som igjen resulterer i økt risiko for skade på hud og annet bløtvev. Hvis det virker som puten ikke holder på 
luften, eller hvis du ikke klarer å pumpe opp eller slippe ut luften, se feilsøking-avsnittet i bruksanvisningen 
som fulgte med puten. Ta umiddelbart kontakt med din terapeut, forhandler eller ROHO, Inc. dersom problemet 
vedvarer. 

• Sjekk luftnivået ofte, minst en gang om dagen, ved å bruke Smart Check eller håndsjekk.
 • Utfør Smart Setup eller Optional Setup på nytt ved følgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen 
person; 2) bytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttap eller 
vektøkning). Før en ny Setup utføres, må tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se insTruksjoner 
for nullsTilling. 

• BATTERIENE MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG ANDRE SOM KAN PUTTE USPISELIGE GJENSTANDER I 
MUNNEN. Svelging kan føre til alvorlige skader eller død. Søk UMIDDELBART medisinsk nødhjelp.

• UTVIS FORSIKTIGHET når barn er til stede for å unngå kvelningsfare. Koble fra Smart Check når den ikke er i 
bruk og oppbevar den på et trygt og lett tilgjengelig sted.
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Viktige sikkerhetsinformasjon, forts.

Advarsler, forts.
• Bruk av tilbehør (f.eks. pumpe eller putetrekk) utenom det som er levert av ROHO, Inc., kan være risikabelt og 

kan ugyldiggjøre produktgarantien.

• Smart Check eller andre deler MÅ IKKE modifiseres. Slike endringer kan føre til skade på produktet og vil 
ugyldiggjøre garantien.

• MÅ IKKE brukes nær antennelige bedøvelsesmidler og/eller i et oksygenrikt miljø. Slik bruk øker risikoen for 
brann eller eksplosjon.

• Hvis puten føles ustabil under Smart Setup, skal det gjøres en nullstilling og Smart Setup gjentas. Dersom puten 
fremdeles føles ustabil, utføres en Optional Setup (alternativ innstilling) og ta kontakt med en helsearbeider.

• Puten MÅ ha riktig størrelse i forhold brukerens størrelse. HVIS PUTEN IKKE HAR RIKTIG STØRRELSE, kan 
Smart Check kanskje ikke registrere riktig luftmengde under Smart Setup, noe som reduserer eller eliminerer 
fordelene med puten og øker risikoen for skader på hud og annet bløtvev.

• Alle aspekter rundt bruken av Smart Check beskrevet i denne bruksanvisningen kan utføres av brukeren eller 
av helsepersonell. Hvis du ikke klarer å utføre en eller flere av oppgavene beskrevet i denne bruksanvisningen, 
be om hjelp.

• BRENNFARE: Hvis temperaturen overskrider 47 °C, UNNGÅ kontakt med produktets overflate i mer enn ti (10) 
minutter.

• Smart Check MÅ KUN brukes sammen med et tilhørende ROHO-putetrekk. Bruk av annet trekk kan påvirke 
Smart Check-funksjonenes nøyaktighet.

• IKKE utfør vedlikehold på Smart Check mens den er i bruk. Det kan føre til feilfunksjon.

• Puten skal innstilles i de vanlige bruksomgivelsene. Foreta en kontrollsjekk når omgivelsene endres vesentlig 
(temperatur, høyde over havet).

Advarsler
• Daglig: Undersøk Smart Checks hurtigkobling, slange og etui for slitasje eller skader, og for å sikre at de delene er 

ordentlig festet. IKKE bruk Smart Check hvis en eller flere deler har skader, eller ikke kan festes ordentlig.

• ROHO, Inc. anbefaler Smart Check kontrolleres regelmessig av en kvalifisert servicetekniker.

• IKKE legg Smart Check i bløt i noen som helst type væske, siden dette vil skade produktet.

• Beskytt Smart Check mot kraftige støt som kan forårsake skade og/eller sprekker.

• IKKE utsett produktet for høy varme, åpen ild eller glødende aske. 

• IKKE bruk luftventilen, Hurtigkobling eller andre deler på Smart Check som håndtak for å bære eller dra puten.

• Langvarig eksponering for ozon kan bryte ned enkelte av materialene i produktet, påvirke produktets ytelse og 
ugyldiggjøre produktgarantien.

• Langvarig eksponering for UV-lys / sollys kan føre til at etikettene på produktet falmer.
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Forklaring symboler

Advarsel

Se bruksanvisningen.

Produksjonssted

Oppbevares tørt 

Tørk av for hånd.

Lufttørkes

Bruk ikke blekemiddel/klorin.

Lavt batterinivå: gult lys

Temperaturgrense

Luftfuktighet (relativ, ikke-
kondenserende)

Lufttrykk 

Kvelningsfare

Ikke kast som husholdningsavfall.

Bruker ID

IEC 60601-1: Type BF Applied Part
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Spesifikasjoner

Oppbevaring

-25°C (-13°F)

+70°C (158°F) 93%

0-5%

Bruk
93%

0-5%
0°C (32°F)

48°C (118°F)

1060 hPa 

700 hPa 

Høydebegrensning (høyde over 
havet); Nedre - 410 m Øvre 3185 m 

 - Smart Check: polykarbonat med frontpanel 
av polyester

 - Oppbevaringsetui: polystyren
 - Slange: polyuretan
 - Hurtigkobling: acetal
 - Dette produktet er i henhold til RoHS2.
 - Smart Check er Type BF Applied Part. 

Smart Check er testet og godkjent iht IEC 
60601-1, IEC 60601-1-2 og IEC 60601-1-
11; sertifisert iht CAN/CSA Standard C22.2 
No. 60601-1. Elektromagnetisk forstyrrelse 
forårsakes ikke av Smart Check og påvirker 
heller ikke Smart Check.

 - Forventet levetid: 5 år
 - Batterier: ett (1) år typisk driftstid
 - Smart Check er IP54-gradert (beskyttet mot 

støv og vannsprut).

Innhold forpakning
Forpakningen inneholder: Smart Check® fra ROHO®, bruksanvisning, registreringskort og oppbevaringsetui

Produktregistrering: Send den vedlagte produktregistreringen i posten eller registrer produktet på ROHO.com.

For informasjon om puten, se bruksanvisningen for ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® 
Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning.

Smart Check frontpanel

Se bruksanvisningen for 
informasjon om frontpanelet.

Slange

Hurtigkobling

Bruksanvisning

Registreringskort for produktet Oppbevaringsetui
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Kort om Smart Check
Denne siden forklarer hvordan du bruker Smart Check 
for å finne, lagre og kontrollere riktig luftmengde i 
puten.
Les dette før du tar i bruk Smart Check.

Smart Setup og Check:

1. Følg InnStIllInG av Smart check (Smart Setup). Smart 
Check vil angi og lagre riktig luftmengde.

2. Følg check-InStrukSjonene (kontrollSjekk). Når du trykker 
Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom det er 
behov for å justere luftmengden i puten.

VIKTIG!
 • Utfør Setup (enten Smart Setup eller Optional Setup) ved første gangs bruk.
 • Utfør Smart Setup eller Optional Setup igjen ved følgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen 
person; 2) bytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttap eller 
vektøkning). Før en ny Setup utføres, må tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se insTruksjoner 
for nullsTilling. 

 • Sjekk luftmengden ofte, minst en gang om dagen!

Optional Setup er en alternativ innstillingsmåte til Smart Setup. 
Optional Setup kan brukes i følgende situasjoner: 
 - En erfaren terapeut har funnet at brukeren har behov for avvikende luftnivå i puten.
 - Brukeren har spesielle behov (for eksempel stor grad av asymmetrisk holdning) som ikke registreres av 

Smart Check under Smart Setup.
 - Når puten brukes på et polstret underlag (for eksempel en bilsete).

Advarsler:
• Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir rådført når man lagrer en foretrukken 

innstilling for luftvolum når man benytter Alternativt oppsett (Optional Setup). 
• Optional Setup (alternativ innstilling) må ikke brukes dersom brukeren veier mindre enn 40 kg.

Optional Setup (og Check)
1. Følg normal prosedyre for innstilling av luftmengde uten å bruke Smart Check. (Se bruksanvisningen 

for puten: ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® Hybrid Elite®-pute 
Bruksanvisning.)

2. Følg alternatIve InnStIllInGer (optIonal Setup), og bruk Smart Check til å lagre innstilt luftmengde.
3. Følg check-InStrukSjonene (kontrollSjekk). Når du trykker på Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom 

luftmengden må justeres.

Riktig innstilling av luftmengde i puten: A)sett deg på 
puten, slipp ut luft og B)«flyt» oppå luften i puten.

B

A
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Innstilling av Smart Check (Smart Setup) 
Smart Check vil registrere og lagre den riktige luftmengden i puten, mens du sitter 
på den. MERKNAD: Resultatene kan variere etter kroppstype.

 • Utfør trinnene i instruksjonen sittende på puten.
 • Puten MÅ være overfylt før man starter Smart Setup. Det kan hende at 
du føler deg midlertidig ustabil i denne fasen, fortsett forsiktig videre 
innstilling fortsett.

 • Brukeren MÅ sitte på puten før Smart Check tas i bruk.

Symboler og lys for Smart Setup

Rødt lys
«Slipp ut luft»

Grønt lys
«Setup er fullført»

Rødt lys
«Fyll mer luft»

Setup- 
knapp

Check-
knapp

3. Sitt på puten i din vanlige sittestilling. Dra 
for å fjerne batteri fliken (kun ved første gangs 
bruk).

4. Koble Smart Check til puten. Det høres et 
“klikk” når koblingen er på plass.

 

1. Legg puten i  
stolen. Skyv  
gummislangen på  
pumpen over putens  
luftventil. 
Ved bruk av  
putetrekk, sett  
trekket på før  
puten pumpes opp. 

2. Åpne luftventilen. Pump opp puten så mye at 
den buler. Lukk luftventilen. Fjern pumpen.

3

Åpne

Lukke

Putetrekk

Hurtigkobling Luftventil

Sensor Ready 
Pute

Hurtigkobling

4

Putetrekk

Hurtigkobling Luftventil

Hybrid 
Elite SR

Sensor Ready 
Pute

Hybrid 
Elite SR

1

1

2

2
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Smart Check oppbevares på et trygt og lett tilgjengelig sted. Se instruksjoner for frakobling og oppbevaring. 

Smart Setup Instructions, Continued

Puten er nå ferdig innstilt.
Neste: Se check-InStrukSjonene (kontrollSjekk)

Når det grønne lyset blinker, lukk 
ventilen. Grønt lys betyr at Setup er 
fullført.

5b. Trykk 1 gang kort på (ikke hold inne) Setup- 
knappen. Den røde NED  pilen blinker. Åpne  
luftventilen, slipp ut luft (i ca. 30 til 60 sekunder)*,  
og vent på det blinkende grønne lyset. 

Hvis den røde NED  pilen slutter å blinke før du har åpnet ventilen, 
gå tilbake til 5a.

*For å sikre nøyaktig avlesning: Sitt rolig og unngå å hindre 

luftstrømmen mens du slipper ut luft fra puten.

5a. Trykk på Check-knappen . Når den røde 
NED  pilen lyser, gå til trinn 5b.

MERKNAD: Hvis den røde OPP  pilen 
lyser når Check-knappen trykkes:  
1) Kontroller at hurtigkoblingen er godt 
festet, og 2) åpne luftventilen, fyll på mer 
luft, lukk ventilen og trykk på Check-
knappen igjen. Gjenta til den røde NED 
pilen lyser. 

5a.

5b.
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Hvordan utføre en kontrollsjekk:
1. Sitt i din vanlige sittestilling.
2. Trykk på Check-knappen.
3. Se tabellen nedenfor.

 • Sjekk luftmengden ofte med en kontrollsjekk, minst en gang om dagen!
 • Dersom det brukes putetrekk under innstillingen av puten, må det samme trekk 
 brukes under kontrollsjekk.

 • Utfør en kontrollsjekk ved vesentlige høydeendringer. 

Check-Instruksjonene (Kontrollsjekk)
Kontrollsjekk kan utføres etter fullført Setup (Smart Setup eller Optional Setup).

Kontrollsjekk tabell
MERKNAD: Smart Check har et intervall hvor luftmengden er riktig, og man kan utføre en håndsjekk etter kontrollsjekk for å bli kjent med dette 
intervallet. Se veIlednInG for håndSjekk.
MERKNAD: På grunn av dette fyll intervallet kan man fylle på eller slippe ut litt luft, og fortsatt ha riktig luftmengde. Smart Check lagrer putes 
riktige luftmengdemed rom for noe justering. 

Lys Status Tiltak

Luftmengden i puten korrekt. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig.

Lys Mulige årsaker Tiltak
Puten kan være skjevt belastet. Endre vektfordelingen for å sirkulere luften i puten, og trykk 

deretter på Check-knappen for ny avlesning.

Hurtigkoblingen er ikke ordentlig 
festet til puten.

Kontroller at tilkoblingen er riktig, og trykk på Check-knappen for 
ny avlesning. Se feIlSøkInG i denne bruksanvisningen.

Puten trenger mer luft. Åpne ventilen og fyll på mer luft i puten (6 til 10 pumpetrykk).
Lukk ventilen. Trykk på Check-knappen for ny avlesning.
Gjenta etter behov.

Ikke bruk puten dersom den ikke er riktig justert. 
Tilkall hjelp ved behov.

Luften lekker sakte ut fra puten eller 
hurtigkoblingen.

Se feIlSøkInG i bruksanvisningen for puten: ROHO® Enkammer 
pute med Sensor Ready® Technology, ROHO® Hybrid Elite®-pute 
Bruksanvisning eller ta kontakt med kundeservice.

Lys Årsak Tiltak
 Puten har for mye luft. Åpne ventilen og slipp ut luft fra puten til grønt lys vises. Lukk 

ventilen.

Tilkall hjelp ved behov.

Symboler og lys for kontrollsjekk

Rødt lys
«Slipp ut luft. Se 

tabellen nedenfor”

Grønt lys
«Innenfor riktig 

luftmengde»

Setup- 
knapp

Check-
knapp

Rødt lys
«Tiltak nødvendig. 

Se tabellen 
nedenfor»
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Instruksjoner for Alternative innstillinger (Optional Setup)
Optional Setup er et alternativ til Smart Setup som registrerer dine foretrukne luftvolumsinnstillinger. Se oversIkt for mer informasjon.

Del Én: Justere puten uten bruk av Smart Check
1. Utfør en nullstilling (Hard Reset.) Se InStruckSjoner for nullStIllInG.

MERKNAD: Før første gangs bruk fjernes batteri fliken.
2. Pump opp puten og legg den i stolen. Sitt på puten i din vanlige 

sittestilling. Juster puten ved å følge instruksjonene i putens bruksanvisning 
ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® Hybrid 
Elite®-pute Bruksanvisning.

3. Sjekk med hånden for å bekrefte riktig luftmengde. (Se veIlednInG for håndSjekk 
nedenfor.)

Symboler og lys for Optional Setup

Grønt lys
«Setup er fullført»

Setup- 
knapp

Check-
knapp

Del to: Lagre putens innstilling med Smart Check
• Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir rådført når man lagrer en foretrukken innstilling for 

luftvolum når man benytter Alternativt oppsett (Optional Setup). 
• Gjør følgende i dine vanlige daglige omgivelser.

4. Kontroller at Smart 
Check er tilkoblet puten. 
Det høres et “klikk” når 
koblingen er på plass. 

5. Kontroller at luftventilen er stengt. 
Trykk Check-knappen  for å aktivere 
Smart Check. Det vises et rødt lys 
med  eller . IKKE fyll på eller 
slipp ut mer luft.

Smart Check oppbevares på et trygt og lett tilgjengelig 
sted. Se instruksjoner for Frakobling og oppbevaring. 

4s

6. Trykk og hold Setup-knappen inne i fire (4) sekunder til 
et grønt lys vises. Grønt lys indikterer at den manuelle 
innstillingen av luftmengden er lagret. NB! Siden 
innstillingen er gjort manuelt, kan det forekomme at 
luftmengden IKKE er riktig.  Se overSIkt for ytterligere 
informasjon.

Veiledning for håndsjekk
Håndsjekk brukes til å justere puten under Optional Setup 
(alternativ innstilling). Det anbefales en håndsjekk også etter en 
Smart Setup slik at man har et referansepunkt dersom puten må 
justeres uten en tilgjengelig Smart Check.

Se avsnittet vikTig sikkerheTsinformasjon før du utfører en 
håndsjekk. Les nøye gjennom avsnittet vedrørende bruk av 
pute med feil innstilling av luftmengde.

1. Legg hånden mellom deg og puten. Kjenn etter sitteknuten. Du skal kunne bevege litt på fingertuppene.
2. Hvis det føles som om puten har for mye eller for lite luft, kan dette justeres etter behov, se check-insTruksjonene (konTrollsjekk) 

og korT om smarT check.

Quick 
Disconnect

Sørg for at det er minst 1/2 tommer (1,5 cm) med 
luft som støtter den brukerens benfremspring.

Puten er nå ferdig innstilt.
Neste: Se check-InStrukSjonene (kontrollSjekk)
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Instruksjoner for nullstilling
Før en ny Setup utføres, må lagrede Smart Check-innstillinger slettes ved å utføre en nullstilling.  
MERKNAD: Nullstilling kan utføres med eller uten tilkoblet Smart Check.

1. Kontroller at det ikke er lysende eller blinkende lys.

2. Trykk og hold inne både Check-knappen og Setup-knappen 
SAMTIDIG i fem (5) sekunder. Hvert av lysene vil blinke én gang, 
noe som indikerer at den forrige innstillingen er nullstilt.

3. Etter at hard tilbakestilling er fullført, følg alle 
klargjøringsinstruksjonene som er angitt i denne håndboken.

Frakobling og oppbevaring
Koble Smart Check fra puten: Trykk inn låsknappen (grå) og trekk den av puten.

Oppbevaring Smart Check: Smart Check kan kobles fra og oppbevare i det medfølgende etuiet på et lett 
tilgjengelig sted når den ikke er i bruk. 

Pass på at Smart Check ikke ligger i klem mot kroppen.

Feilsøking
Problem Tiltak
Ingen lys vises på Smart Check når du trykker på Check-
knappen.

Kontroller at batteri fliken er fjernet. Kontroller at batteritypen er 
riktig og at det ligger i riktig retning. Skift batterier om nødvendig. 
Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.

Smart Setup: Etter at Check-knappen trykkes, viser 
Smart Check fremdeles det røde , lyset «fyll på mer 
luft», selv om det er kontrollert at puten er overfylt og at 
hurtigkoblingen er godt festet. 

Undersøk O-ringen på putens hurtigkobling for slitasje eller skade. 
Ved eventuelle skader, ta kontakt med kundeservice.
Undersøk puten og kontroller om den lekker. Se feIlSøkInG i 
bruksanvisningen for puten: ROHO® Enkammer pute med Sensor 
Ready® Teknologi eller ROHO® Hybrid Elite®-pute
Bruksanvisning.

Optional Setup: Lyser ikke grønt etter at Setup-knappen er 
trykket og holdt inne i fire (4) sekunder.

Gjenta del 2 av optIonal Setup (alternatIv InnStIllInG). Dersom det 
fremdeles ikke lyser grønt, kan det være at Optional Setup ikke er 
egnet for ditt tilfelle. Gå til InnStIllInG av Smart check (Smart Setup), 
eller kontakt terapeut eller kundeservice.

Ved behov for hjelp i forbindelse med bruk av Smart Check. Ta kontakt med kundeservice.

Begrenset garanti
Begrenset garantiperiode: 24 måneder etter den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Se også vedlegget Begrenset 
Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice. 

+
5s
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Cleaning and Disinfecting

 • Rengjøring og desinfisering er to separate prosesser. Produktet må rengjøres før desinfisering. 
 • Når produktet brukes av samme person, rengjøres og desinfiseres det ved behov. Før bruk av en annen 
person, må produktet rengjøres, desinfiseres og funksjon sjekk gjøres.

 • Følg retningslinjene for rengjøring og desinfisering, angitt på produktets etiketter
 • Smart Check skal ikke rengjøres med aceton, MEK, toluen eller limfjerningsmiddel.
 • IKKE Legg Smart Check i bløt. 

Rengjøring: Tørk av Smart Check med en ren, myk klut eller svamp og bruk mildt vaskemiddel.  
Lufttørkes.

Desinfisering: Tørk Smart Check med desinfiserende engangskluter uten blekemiddel/ 
klorin. Lufttørkes.

Sterilisering: Smart Check er ikke pakket sterilt, og det er heller ikke meningen at den skal steriliseres før bruk. 
Høye temperaturer fremskynder aldring og kan forårsake skade på produktet.

Avfallshåndtering
Kast produktet og/eller produktdeler i henhold til gjeldende lokale regler (inkludert elektronisk 
avfallshåndtering). MÅ IKKE BRENNES.

Skifte batteri
Lyset «low battery» betyr at batteriene 
må skiftes. 

 - Smart Check vil huske den lagrede innstillingen etter skifte 
av batteri.

 - For å oppnå lengst mulig levetid på batteriet, går Smart 
Check automatisk i “hvilemodus” når den ikke er i bruk.

 - Forventet levetid batteri : ett (1) år.
1. Koble Smart Check fra puten ved hurtigkoblingen.

2. Bruk en stjerneskrutrekker med et ikke-ledende håndtak til å løsne skruen og åpne batteridekslet.

3. Bruk skrutrekkeren til å frigjøre batteriene.

4. Orienter etter “+” og sett to (2) nye 1,5 volt alkaliske knappcellebatterier (LR44, A76, AG13 eller tilsvarende).

5. Lukk batteridekslet.

6. Skru fast. MERKNAD: Hvis skruen ikke er helt skrudd til, kan batteriene utsettes for fuktighet, dette kan føre til 
skade på produktet.

BATTERIENE MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG ANDRE SOM KAN PUTTE 
USPISELIGE GJENSTANDER I MUNNEN. Svelging kan føre til alvorlige skader eller død. Søk 
UMIDDELBART medisinsk nødhjelp.

+
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