Para mudar de modo,
pressionar o nariz da bola
só depois da música/
sons pararem!

Guardar estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.
Funciona com 3 pilhas “AA” (incluídas).
ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto,
utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.
A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.
Ferramenta necessária para a instalação das pilhas: chave de fendas Phillips (não incluída).
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Substituição das Pilhas
Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas sejam
substituídas por três pilhas novas “AA” (LR6) alcalinas.
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• Afrouxar os parafusos da tampa do
compartimento da caixa de som com
uma chave de fendas Phillips. Retirar
a tampa. Retirar as pilhas e colocá-las
em local apropriado de reciclagem.
• Instalar 3 pilhas novas “AA” (LR6) alcalinas.
Atenção: Para um funcionamento mais
duradouro, recomendamos a utilização
de pilhas alcalinas.
• Voltar a colocar a tampa no
compartimento de pilhas e aparafusar.
Não apertar demasiado os parafusos.

• Abrir os fechos na parte de baixo
da bola.

Caixa
de som
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• Levantar a lingueta de tecido e retirar
a caixa de som.
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Substituição das pilhas

A

Caras
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B

• Dobrar a lingueta de tecido sobre
a base da caixa de som A e fechar
com as tiras aderentes B .
• Se o brinquedo começar a funcionar de
forma errática, poderá ser necessário
reiniciar a parte electrónica. Desligar
e ligar o interruptor de ligação/volume.
• Quando os sons enfraquecerem ou
deixarem de ser emitidos, um adulto
deverá substituir as pilhas.

ATENÇÃO! Para assegurar o correcto
funcionamento, siga estes passos
cuidadosamente.
• Alinhar a cara da caixa de som com
a cara da parte da frente da bola.
Encaixar a caixa de som de novo
dentro da bola.
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Manutenção
• A bola é lavável na máquina. Primeiro,
remover a caixa de som no interior da
bola. Lavar a bola na máquina, em
água fria e num ciclo suave. Não usar
branqueadores. Secar na máquina
a baixas temperaturas.
• Não mergulhar a caixa de som.
• Depois da lavagem e da secagem estar
completa, voltar a colocar a caixa de
som dentro da bola. A caixa de som
deve ser bem colocada dentro da bola.
• Proteja o ambiente - não
coloque este produto no lixo
doméstico (2002/96/CE).
Para mais informações,
consulte os organismos locais
de reciclagem.
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Informação
sobre pilhas

Interruptor de
ligação/volume

1,5V x 3
“AA” (LR6)

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas
podem derramar ﬂuido passível de causar
queimaduras ou daniﬁcar o produto. Para
evitar o derrame de ﬂuido:
• Não misturar pilhas gastas com pilhas
novas, nem pilhas de tipos diferentes:
alcalinas, standard (carbono-zinco) ou
recarregáveis (níquel-cádmio).
• Instalar as pilhas conforme indicado no
interior do compartimento de pilhas.
• Retirar as pilhas se não se utilizar
o produto durante um longo período de
tempo. Retirar sempre as pilhas gastas
do produto. Colocar as pilhas gastas
em local apropriado. Não eliminar
as pilhas no fogo. As pilhas podem
explodir ou derramar ﬂuido.
• Não provocar curto-circuito nos terminais
das pilhas.
• Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou
equivalentes, conforme recomendado.
• Não carregar pilhas não recarregáveis.
• Antes de carregar as pilhas, retirar as
pilhas recarregáveis do produto.
• Se forem usadas pilhas removíveis
e recarregáveis, devem ser carregadas
apenas por um adulto.

• Abrir as tiras aderentes na base
da bola.
• Puxar a caixa de som para fora e mover
o interruptor de ligação/volume para
LIGADO com volume baixo
ou LIGADO
com volume alto
.
• Voltar a colocar a caixa de som no
interior da bola.
Atenção: A caixa de som deve estar
alinhada com a cara da parte frontal
da bola.
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3 modos interactivos!

Pressionar

Atenção: A bola entra em modo de
poupança de energia após cerca de
5 minutos de inactividade. Pressionar
o nariz da bola para ela “acordar”.
• Quando a brincadeira terminar, abrir
as tiras aderentes e mover o interruptor
para DESLIGADO .

• Pressionar o nariz na parta da frente da
bola para escolher um modo: Vamos
Aprender, Vamos Ouvir Música ou
Vamos Jogar.
Vamos Aprender! (Modo de Aprendizagem)
• Rolar a bola para ela contar os números!
Vamos Ouvir Música! (Modo Musical)
• Rolar a bola para activar canções
divertidas e sons engraçados.
Vamos jogar! (Modo Imaginação)
• Rolar a bola para activar sons divertidos!
ATENÇÃO! Se o modo (Aprendizagem,
Musical ou Imaginação) não for activado
quando se pressiona o nariz da bola,
deve-se retirar e voltar a colocar a caixa
de som no interior da bola. A cara
e a coluna da caixa de som devem ﬁcar
alinhadas com a cara da bola.
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