Boneco Patatá Cód. 9502
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSERÇÃO DAS PILHAS

chave liga/desliga

Debaixo do pé direito, o boneco conta
com um compartimento de pilhas e o
botão de liga e desliga. Para abri-lo é
preciso retirar o parafuso da tampa
com uma ferramenta apropriada e
pressionar suavemente o fecho de
abertura da parte superior. Insira as
pilhas conforme indicado na ilustração
e torne a fechar a tampa, parafusando
corretamente.

fecho de abertura

parafuso

tampa do compartimento
das pilhas

Depois das pilhas serem corretamente inseridas, mova
a chave de liga/desliga para a posição liga e comece a
brincadeira. Ao término, mova a chave para a posição
desliga. Retire as pilhas caso fique um longo período de
tempo sem brincar com o boneco.

O boneco Patatá identifica o seu toque em várias partes de seu corpo, devidamente
sinalizadas. Você toca e ele responde.
É possível também colocar a mão do palhaço em sua própria boca, para que ele mande
beijos.
A interação se divide em 2 modos:
• Pressionando o joelho esquerdo inicia-se o modo Musical;
• Pressionando o joelho direito inicia-se o modo Partes do corpo.
MODO MUSICAL
1. A cada parte do corpo do boneco que é tocada executa uma música diferente, no
total de 6 músicas.
2. O boneco manda beijos quando sua mão direita ou esquerda toca sua própria boca.
MODO PARTES DO CORPO
1. A criança pode tocar em 6 diferentes partes do corpo do boneco e ouvir ele dizer
frases engraçadas.
2. O boneco manda beijos quando sua mão direita ou esquerda toca sua própria boca.

PRECAUÇÕES COM AS PILHAS
Pilhas velhas devem ser retiradas • Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas • Se o produto
permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas • Pilhas não recarregáveis não
devem ser recarregadas • Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas • Só
devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar • As pilhas devem ser colocadas
respeitando a polaridade • As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto • Os terminais
de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito • As pilhas devem ser retiradas do produto
antes de serem recarregadas • As pilhas devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

TERMO DE 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 o nosso SAC:
0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou
seja, de fácil e imediata observação do produto, como 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 à 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 a apresentação da nota fiscal.
Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site
www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00
de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

