Instruções de Montagem

IMPORTANTE: DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

Monte o banco como mostram as ilustrações a seguir.

AVISO

CONTÉM PEÇAS PEQUENAS
Não recomendado para crianças
menores de 3 anos.

Introduza uma das extremidades da barra
no buraco do suporte.

Quando a extremidade da barra alcançar o
fim, gire-a até travar firmemente.

Verifique se o banco está montado adequadamente antes de usá-lo.

Quando for sentar, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BANCO ESTEJA EM UMA
SUPERFÍCIE PLANA.

CONFIRA SEMPRE A FIXAÇÃO DO BANCO, PARA EVITAR QUE ELE DESMONTE.

Realize o mesmo procedimento com a outra
extremidade da barra.
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GRAVANDO SUAS MELODIAS
Siga estes passos para criar sua própria melodia:
1. Pressione GRAVAR.

2. Pressione quaisquer das 37 teclas para criar a
melodia. A memória permite que você pressione até 62
vezes as teclas para gravar.
3. Pressione o botão TOCAR para reproduzir sua melodia
uma vez. Para ouvir de novo, pressione novamente.
A melodia tocará todas as vezes que o botão TOCAR
for pressionado.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS
Para melhor preservação de seu teclado, recomendamos pilhas alcalinas.
Use 4 pilhas AA, não fornecidas.
Siga estes passos para instalar as pilhas:
1. Coloque o seletor LIGA/DESLIGA na posição DESLIGA.
2. Use uma chave de fenda para retirar o parafuso do
compartimento de pilhas.
3. Coloque as pilhas da maneira indicada pelos
símbolos de polaridade.
4. Feche a tampa do compartimento de pilhas e
aperte o parafuso novamente.
5. Quando o som começar a falhar ou as teclas não
funcionarem adequadamente, troque as pilhas.

4. Para sair do modo Gravar, pressione o botão PARAR.
SELETOR LIGA/DESLIGA
LIGAR:
Para ligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição LIGA.
Você ouvirá a música indicando essa ação.
DESLIGAR:
Para desligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição
DESLIGA.
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:
Para economizar pilha, o aparelho desligará automaticamente quando ficar
3 minutos sem uso.
Nota: Sempre coloque em DESLIGA quando não estiver em uso.
SELEÇÃO DE RITMO
Há seis ritmos diferentes que podem ser escolhidos pressionando os botões
de ritmo 1, 2 e 3 e RITMO. Cada botão de ritmo contém dois ritmos diferentes.
O botão RITMO deve ser pressionado para confirmar sua escolha.
SELEÇÃO DE TOM
Há seis instrumentos diferentes que podem ser tocados pressionando
os botões de tom 1, 2 e 3 e TONS. Cada botão contém dois tons
diferentes. O botão TONS deve ser pressionado para confirmar
sua escolha.
EDIÇÃO DE SOM
O botão EDITAR SOM contém dois tipos diferentes de efeito para tocar no
teclado. Pressione esse botão para selecionar o efeito sonoro “Eco” ou
“Vibração”. Para sair desse modo, pressione PARAR.
CONTROLE DO VOLUME
Você pode ajustar o nível do volume pressionando os botões VOLUME +
e VOLUME –. Há 16 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho,
o volume selecionado é de nível 12.
CONTROLE DO TEMPO
Você pode ajustar o nível do tempo pressionando os botões TEMPO + e
TEMPO –. Há 32 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho, o tempo
selecionado é de nível 22.
FUNÇÃO DEMONSTRAÇÃO
Pressione esse botão para ouvir um trecho da música “Doce Mel”, da Xuxa,
e de outras melodias. O tom de cada melodia pode ser mudado pressionando o
botão TONS. Pressione PARAR para sair desse modo.

Cuidados:
– Não recarregue pilhas não recarregáveis
– As pilhas recarregáveis devem ser removidas do instrumento antes da recarga.
– A recarga deve ser feita sob a supervisão de um adulto.
– Use apenas pilhas do tipo recomendado ou equivalente.
– Verifique cuidadosamente os pólos + e – nas pilhas. Se você não colocá-las corretamente, o teclado
não funcionará.
– Retire as pilhas gastas do brinquedo imediatamente e descarte-as com responsabilidade ambiental.
– Não misture pilhas velhas e novas, diferentes tipos (recarregáveis, alcalinas) ou pilhas recarregáveis com
cargas diferentes.
– Retire as pilhas do aparelho caso ele não seja utilizado por muito tempo (cerca de 30 dias ou mais, para
prevenir que as pilhas e o aparelho não estraguem).
– Desfaça-se das pilhas corretamente. Não as queime.
– Verifique o aparelho regularmente e não o utilize se qualquer parte estiver danificada.

MICROFONE
Insira o microfone em sua respectiva entrada para poder usá-lo.
LIGAR/DESLIGAR MICROFONE
Para ligar o microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição LIGA. Para desligar o
microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição DESLIGA.
TECLAS MUSICAIS PRETAS E BRANCAS
O teclado dispõe de 37 teclas musicais.
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