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Kérjük, őrizze meg ezt az 
útmutatót, mert fontos 
információkat tartalmaz, 
melyekre később is 
szüksége lehet.

Működtetése 3 “AA” típusú 
elemet igényel (tartozék).

Az elemcsere csak felnőtt 
által hajtható végre.

Szükséges szerszám: 
Phillips csavarhúzó  
(nem tartozék).

Tanuló  
zene-szék
tanulóasztallal



Használat előtt Alkatrészek

Kérjük, az apró részeket, mint például a műanyag füleket 
tartsa gyermekektől távol. Dobja el a műanyag fület.

 FIGYELEM

4 láb

Ülés alja

Ülés háta
Asztal alapzata

Asztal teteje

3.5 mm x 18 mm csavar - 10
Életnagyságú Méret

Műanyag 
csatlakozó

Megjegyzés: A székhez demonstrációs céllal egy műanyag  
fület mellékeltek. Bár a fület esetleg eltávolították, biztonság 
kedvéért ellenőrizze a szék alsó részét. Ha a műanyag fül még 
ott található, húzza meg, és távolítsa el a játékról. Dobja el a 
műanyag fület.

Megjegyzés: Csillagcsavarhúzóval 
húzza meg a rögzítőpofában lévő 

három csavart - de ne csavarja túl őket.



Összeszerelés

Ülés háta

Ülés alja

• Illessze az ülés hátát az ülés aljába az ábra szerint.

•  Helyezze úgy a szék részeit, hogy a szék alja önnel  
szembe kerüljön.

• Dugjon át két csavart a szék alján. Szorítsa meg a csavarokat.

• Illessze a négy lábat a szék aljához az ábra szerint.
Megjegyzés: Mindegyik láb csak egyetlen helyre illeszkedik.
•  Illesszen egy csavart a négy láb mindegyikébe. Szorítsa meg  

a csavarokat.

A játék apró alkatrészeket tartalmaz nem összeszerelt 
állapotban. Összeszereléséhez felnőtt szükséges.
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 FIGYELEM



Összeszerelés

•  Keresse meg a szék aljának alsó 
részéről kiinduló csatlakozót.

•  Illessze a csatlakozót az asztal 
alapzatán található foglalatba az 
ábra szerint.

•  Nyomja le erősen, hogy bekattintsa az asztal tetejét az  
asztal alapzatába.

Megjegyzés: Ehhez némi erőkifejtésre lehet szükség.

•  Dugjon két csavart az asztal alapján át a lábba. Szorítsa meg  
a csavarokat.

• Csúsztassa az asztal alapzatát a szék alkatrészeire az ábra szerint.

Asztal alapzata Foglalat

Csatlakozó
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Összeszerelés

•  Helyezze el úgy a szerkezetet, hogy az asztal tetejének alsó része 
önnel szembe kerüljön. Forgassa az asztal tetejét balra, a szék 
háta fele, amíg ez lehetséges.

Tipp: Szükség lehet arra, hogy ebben a pozicióban tartsa az asztal 
tetejét az összeszerelés következő két lépése (10 és 11) alatt.

• Keresse meg az asztal alapzatából kiinduló csatlakozót.
•  Helyezze és kattintsa be a csatlakozót az asztal tetejének 

alapzatán található foglalatba.
•  Dugja vissza a kábeltöbbletet a csatlakozóból az asztal alapzatán 

található résbe.

Asztal teteje

Csatlakozó

Hátulnézet

Hátulnézet
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Asztal teteje

•  Illessze a műanyag csatlakozót az asztal hátsó részéhez és a szék 
hátának elejéhez.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a műanyag csatlakozó a 
szék hátának elülső részén van.

10
Muanyag 
csatlakozó

•  Illessze a műanyag csatlakozó nyílásait az asztal nyílásaihoz. 
Helyezzen két csavart a műanyag csatlakozóba és szorítsa  
meg ezeket.

Az összeszerelés ezzel véget is ért.

11

Asztal

Ülés háta



Elemcsere

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk a játékhoz mellékelt 
elemek kicserélését három darab új „AA” (LR6) alkáli elemre.
• Találja meg az elem rekeszét a szék alsó részén.
•  Csavarja ki az elem rekeszének ajtaján található csavart. Távolítsa 

el az elemrekesz ajtaját.
•  Helyezzen be három darab „AA” (LR6) alkáli elemet az elemrekesz 

belsejében levő ábra szerint.
Tipp: A hosszabb élettartam érdekében javasoljuk alkáli  
elemek használatát.
• Helyezze vissza az elemrekesz ajtaját és szorítsa meg a csavart. 
•  Amikor a játék hangjai halkulnak vagy kimaradnak ideje, hogy 

egy felnőtt kicserélje az elemet!

1.5V x 3
“AA” (LR6)

Életnagyságú Méret

Elemrekesz ajtó

Ápolás

•  Tisztítás: Törölje le a játékot enyhe szappanos vizbe mártott tiszta 
ruhával. Ne merítse vízbe a játékot.

•  A játéknak nincsenek ügyfélszolgálat keretében cserélhető részei. 
A játékot ne szedje szét.

Alsó nézet

Az elemek biztonságára  
vonatkozó információk

Bizonyos körülmények között az elemekből folyadék szivároghat, 
amely égési sérülést okozhat, vagy tönkreteheti a terméket.  
Ennek elkerülése érdekében:
•  Ne használjon együtt használt és új elemeket vagy különböző 

típusú elemeket: alkáli és hagyományos (karbon-cink) vagy 
újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

• Az elemeket az elemtartón jelzettek szerint helyezze be.
•  Ha a játékot hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. 

A kimerült elemeket mindig vegye ki a termékből. A használt elem 
veszélyes hulladék, ennek megfelelően kezelje. Az elemeket tűzbe 
dobni nem szabad, mivel felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

•  Ne zárja rövidre az elemek pólusait.
•  Csak azonos vagy egymásnak megfelelő típusú elemek  

használata ajánlott.
• Ne töltse újra a nem újratölthető  elemeket.
•  Az újratölthető  elemeket újratöltés előtt távolítsa el a termékből.
•  Ha kivehető, újratölthető  elemet használ, az elemek töltését csak 

felnőtt felügyelete mellett szabad elvégezni.



•  Keresse meg a módváltót a  
szék karfáján. 

•  Állítsa a módváltót tanuló módba 
ABC vagy zenélő módba ABC ,  
vagy kapcsolja ki o.

•  Amikor a gyerek befejezte a játékot, 
csúsztassa a mód kapcsolót a KI 
pozicióba o.

•  Keresse meg a 
hangerőszabályzót a szék alján.

•  Állítsa a hangot magasra 
vagy alacsonyra , ahogy az a 
gyerekének kellemesebb.

Tanuló mód Zenélő mód

Nyomja le a lámpát

• Üljön a  “varázsszék”-re ahhoz, hogy hallja az A-B-C dalt.
•  Forgassa a könyv lapjait, hogy tanuljon mindegyik állatról, és 

hogy hallja a hangot, amelyet kiad.
•  Forgassa az óramutatókat ahhoz, hogy egy szórakoztató számoló 

dalt halljon.
•  Nyomja le a lámpát ahhoz , hogy felkapcsolja a színes fényeket,  

és hogy tanuljon a be és ki fogalmáról.

•  Üljön a “varázsszék”-re ahhoz, hogy egy dalt halljon. Álljon fel 
ahhoz, hogy megállítsa a dalt. Üljön vissza, hogy folytassa azt.

•  Forgassa a könyv lapjait ahhoz, hogy egy dalt és egy hanghatást 
halljon minden állatnál.

•  Forgassa az óramutatókat ahhoz, hogy a Hickory Dickory  
Dock-ot hallja.

•  Nyomja le a lámpát, hogy felkapcsolja a színes fényeket és egy 
rövid dalocskát halljon.

Mód kapcsoló Hangerő-szabályozó

Fordítsa a könyv lapjait

Üljön a székre

Forgassa az óra mutatóit.

Tanulás és zene szórakoztatóan
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Felhasználói információ

Tanulás minden nap – egy mókás, családias játék segítségével!

K0432

K0427

Mattel Toys Hungary Kft, Váci út 91. 2.emelet, 1139 Budapest.
Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303. www.service.mattel.com/uk.

K0424

Tegye a tanulást szórakoztatóbbá a Kacagj és Fejlődj™ játékkollekcióval. Sok-sok zene, együtt énekelhető dalok és rengeteg 
tevékenység segítségével ösztönzik a korai tanulást és a mindennapi tapasztalatszerzést – úgy, hogy a gyerek valóban tanuljon!

Külön-külön megvásárolhatók, a készlet erejéig.


