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Guardar estas instruções para referência
futura pois contêm informação importante.
Funciona com duas pilhas “AAA” (incluídas).
A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.
Ferramenta necessária à substituição das pilhas:
Chave de fendas Phillips (não incluída).
Limpar o brinquedo com um pano limpo. Não mergulhar o brinquedo.
Este brinquedo não tem peças de substituição. Não a desmontar.
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Substituição das pilhas
Para um melhor funcionamento,
recomendamos que as pilhas incluídas
sejam substituídas por duas pilhas
novas “AAA” (LR03) alcalinas.

• Desaparafusar a tampa do
compartimento com uma chave de
fendas Phillips e retirá-la.
• Retirar as pilhas gastas e colocá-las
em local apropriado de reciclagem.
• Inserir duas pilhas novas
“AAA” (LR03) alcalinas.
• Voltar a colocar a tampa no
compartimento de pilhas e aparafusar.
Não apertar demasiado os parafusos.
• Se o brinquedo começar a funcionar de
forma errática, poderá ser necessário
reiniciar a parte eletrónica. Desligar
o interruptor e ligá-lo novamente.
• Se os sons ou as luzes do brinquedo
enfraquecerem ou deixarem de
ser emitidas, as pilhas devem ser
substituídas por um adulto.

Informação sobre pilhas
1,5V x 2
"AAA" (LR03)

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 durante longos
períodos de não utilização do
brinquedo. 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.
• 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.

Pressionar qualquer botão para
o modo Vamos Aprender!
Botão Stop e Play

Botão de volume
Botão de Canais
Botão de música

Botão de Números

Interruptor
de ligação

• LIGAR o interruptor de ligação

.

Pressionar a parte de cima ou
a base para aprender!

Pressionar para ativar a música.
Canta também!
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Aprende os opostos! Pressionar
o lado quadrado do botão
para “parar”; pressionar o lado
triangular para “avançar”.
Pressionar a parte superior do
botão + para aumentar o volume;
pressionar a parte inferior do
botão para diminuir o volume.
Atenção: O volume pode ser aumentado
ou diminuído enquanto os sons tocam!
Quando o brinquedo é desligado e volta
a ser ligado, o nível sonoro regressa
ao original.
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Ao pressionar uma tecla
numérica, o bebé ouve o número
correspondente e uma frase.
Ao pressioná-la outra vez, uma
luz acende e ouve-se outra
frase divertida!

• Quando brincadeira terminar,
DESLIGAR o interruptor de ligação

.

Informação ao consumidor
• Proteja o ambiente - não
coloque este produto no lixo
doméstico (2002/96/CE).
Para mais informações sobre
conselhos de reciclagem
e locais de colecta de lixo,
consulte os organismos
locais responsáveis.

PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da
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Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.
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