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GARANTIA
A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90
dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que
o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas
no manual, e somente em Território Nacional.
Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e
mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das
oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela
garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em
contato com nosso SAC: 0800 55 74 00.

Laptop Sem Fio FLEX
da

O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades
aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens
que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A
garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em
geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.
A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza
ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado.
A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou manuseio inadequados.
Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional,
a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa.
A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.

Candide Indústria e Comércio Ltda.
SAC 0800 55 74 00 sac@candide.com.br

Manual do Usuário
CÓD. 3013
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Caros Pais,
Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria
às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de
nossos produtos.
No momento da compra, pequenas diferenças
entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e
entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual
agradecemos sua compreensão.
O Laptop Sem Fio FLEX da Xuxa é um pequeno Laptop que se transforma num Desktop sem fio.
Ele vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e jogos.
Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender
ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.
Cordialmente,
seus amigos da

trolar a direção do esquiador. Pressione a seta para cima para
aumentar a velocidade ou para baixo para diminuir. Evite
bater nos obstáculos desviando ou pressionando Enter para saltar sobre eles.

Jogos 2
1. Atire na Figura Gêmea

Uma seqüência de ícones vai passando no alto do visor.
Observe a figura no lado direito inferior da tela e pressione
Enter para disparar no ícone correspondente.
2. Acerte os Pares

Um caminhão está esperando para ser carregado.
Observe a carga no alto do visor e tente rearranjá-la embaixo de forma que fiquem coincidentes. Use as setas
para a esquerda e para a direita para selecionar a carga e
pressione Enter para mover a carga para a parte dianteira
da fila.

CUIDADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Não bata o Laptop em superfícies duras.
Não o deixe cair.
Não o desmonte.
Não o exponha à luz do sol nem a outra fonte de calor.
Não o deixe molhar.
Limpe-o com um pano limpo e macio, levemente umedecido com água.
7. Não use produtos químicos.
8. Remova as pilhas se não for usá-lo por longo período.
9. Recomenda-se que um adulto acompanhe a criança durante o uso.
11
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ÍNDICE

Jogos 1
1. Corrida de Carros

Controle seu carro pressionando as setas para a esquerda e
para a direita. Pressione a seta para cima para aumentar a
velocidade ou para baixo para diminuir. Preste atenção para
não bater nos outros carros. No final, veja sua pontuação.
2. Desenhando

Mova o cursor com as setas direcionais para a posição desejada. Para começar a desenhar, pressione Enter ao mesmo
tempo que move o cursor com as setas direcionais. Para apagar, “redesenhe” sobre a linha já traçada.
3. Fliperama

Pressione Enter para lançar a bola. Use as setas para a
esquerda e para a direita para rebater. Não deixe a esfera escapar para a parte inferior do visor e elimine todos os blocos no
alto da tela para ganhar o jogo.
4. Jogo da Memória

Pares de ícones aparecerão na tela. Memorize a posição
dos pares e pressione Enter para eles serem cobertos por quadrados pretos. Use as setas direcionais para mover o cursor e
Enter para selecionar os pares. Há 4 níveis de dificuldade nesta
atividade.
5. Atravessando o Rio

Use as setas direcionais para ajudar a rã a atravessar o rio.
Tome muito cuidado para ela não ser devorada pelos peixes.
6. Esquiando

Pressione as setas para a esquerda e para a direita para con10
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ATENÇÃO

3. Acerte o Número

Por favor, leia atentamente este manual antes de operar o
Laptop Sem Fio Flex da Xuxa e guarde-o para futuras consultas.
Os itens deste manual podem sofrer alterações sem prévio
aviso.

Um número é mostrado no visor enquanto outro número ou o que é mostrado é pronunciado. Se forem correspondentes, pressione a tecla F1 (Verdadeiro). Se não forem correspondentes, pressione F2 (Falso).
4. Escreva o Número

DESCRIÇÃO GERAL
Receptor Infravermelho

Visor LCD

Trava

Botão Ligar/Desligar

O Laptop seleciona aleatoriamente um número e ele é
escrito por extenso no visor, mas sempre faltando uma letra.
Pressione a tecla da letra que falta.

Música
Transmissor Infravermelho
Alto-falantes

Teclas das Atividades

1. Toque o Piano

Pressione uma tecla numérica e uma nota soará. Os números diferentes no teclado indicam notas musicais diferentes.
Eles também aparecem o visor. Pressione todas as teclas
numéricas para se familiarizar com as notas.
2. Instrumentos Musicais

Teclas das Categorias
Trava Lateral
Trava Lateral

Cada tecla numérica representa um instrumento musical.
Pressione todas as teclas numéricas para conhecer os instrumentos e seus sons.
3. Siga-me e Toque a Música

Botão Ligar/Desligar

Números são mostrados no visor. Eles correspondem aos
números menores nas teclas numéricas. Pressione as teclas
correspondentes para tocar uma música!

Teclas Numéricas e Musicais
Volume
F1 (Verdadeiro)
Botão Enter

F2 (Falso)
Botão Enter

Teclado
4

Setas Direcionais

4. Melodias

Pressione qualquer tecla alfanumérica e uma música
começará a tocar. Para mudar de música, pressione outra
tecla alfanumérica.
9
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COMO TRANSFORMAR SEU LAPTOP EM UM DESKTOP SEM FIO

Palavras
1. Estudando as Palavras

Pressione a tecla de uma letra no teclado. O Laptop vai mostrar uma palavra enquanto ela é soletrada. Em seguida, a palavra é pronunciada e a figura correspondente aparece no visor.

Laptop
Aperte

2. Encontre o Tema

O Laptop mostra uma figura no visor e pronuncia a palavra correspondente. Digite a palavra pressionando as teclas
alfabéticas e, quando terminar, pressione Entrer para confirmar.
Em seguida, ele pronuncia e soletra novamente a palavra.

Aperte

Trilho do Teclado

Puxe

3. Descubra a Palavra Certa

Transmissor Infravermelho

Uma figura aparece no visor e uma palavra é pronunciada.
Se correspondentes, pressione F1 (Verdadeiro) e, em seguida, a palavra é soletrada e pronunciada e a figura aparece novamente no
visor. Se não forem correspondentes, pressione F2 (Falso).

Teclado Sem Fio

4. Qual é a Palavra?

Receptor Infravermelho

Painel do Visor LCD

O Laptop mostra uma palavra incompleta no visor e ela é
soletrada e pronunciada. Você deve completar a letra que está
faltando. Se errar três vezes, ele mostrará a resposta correta.

Números
1. Qual é o Número?

Pressione a tecla de um número. O Laptop vai mostrá-lo,
e pronunciá-lo. No final, uma animação correspondente
aparece no visor.

Pressione as travas laterais, puxe o teclado em sua direção
e vire o trilho do teclado para trás.
Certifique-se de que o transmissor infravermelho está direcionado para o receptor infravermelho e que não estão muito distantes
um do outro.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS
Teclado Sem Fio

2. Número Divertido

1. Solte o parafuso do compartimento das pilhas

Pressione uma tecla numérica. O Laptop vai mostrar e
pronunciar o número.

com uma chave Philips.
2. Abra o compartimento das pilhas.

8
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3. Insira 2 pilhas AA de 1,5V

(não inclusas).
4. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Painel do Visor LCD

Notas: Sempre aponte o Transmissor Infravermelho para o Receptor Infravermelho. O Laptop não funcionará corretamente se o sinal

transmissor for desviado, obstruído ou se o painel do
visor LCD ficar a mais de 1,5m do teclado.

1. Solte o parafuso do compartimento das

COMO ESCOLHER UMA ATIVIDADE

pilhas com uma chave Philips.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Insira 3 pilhas AA de 1,5V (não inclusas).
4. Feche o compartimento das pilhas e aperte
o parafuso.

2. Pressione uma das teclas dos Grupos de Atividades no alto, à es-

CUIDADOS COM AS PILHAS
1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou

recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (–) de
4.
5.
6.
7.

cada pilha estejam posicionados corretamente.
Nunca use pilhas com voltagem diferente da recomendada. Use somente pilhas AA de 1,5V.
Se o Laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

COMO LIGAR E DESLIGAR
Para ligar o Laptop, pressione o botão Ligar/Desligar no painel
do visor LCD. Para desligar a unidade, pressione o botão
Ligar/Desligar no teclado sem fio ou no painel do visor LCD.
Se você se esquecer de desligar a unidade, ela desligará
automaticamente em poucos minutos.
6

1. Quando ligar o Laptop, após a introdução, você verá as

setas piscarem no lado esquerdo do visor LCD.
querda do teclado.
3. Após selecionar um grupo de atividades, as setas piscarão

à direita do visor para indicar as atividades disponíveis.
Pressione uma das teclas de Seleção das Atividades, no alto, à
direita do teclado, para escolher uma atividade.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Abecedário

1. Vamos Soletrar

Pressione a tecla de uma letra e o Laptop vai mostrar uma
figura e pronunciar a palavra correspondente.
2. Letras Divertidas

Pressione a tecla de uma letra e o Laptop vai ensinar como
escrever a maiúscula e a minúscula.
3. Ordem Alfabética

O Laptop escolhe três letras aleatoriamente sendo que
uma está faltando na seqüência. Pressione a tecla da letra
correta no teclado.
4. Descubra a Letra

O Laptop mostra duas letras no visor e pronuncia uma
delas. Pressione a tecla da letra que foi pronunciada.
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