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Substituição das pilhas

Informação
sobre pilhas
1,5V x 3
“AAA” (LR03)

Para um melhor funcionamento,
recomendamos que as pilhas incluídas
no produto sejam substituídas por
3 pilhas novas “AAA” (LR03) alcalinas.
• O compartimento de pilhas localiza-se
na parte de trás do brinquedo.
• Desaparafusar a tampa do
compartimento de pilhas com uma
chave de fendas Phillips. Retirar a
tampa do compartimento de pilhas.
• Instalar 3 pilhas “AAA” (LR03) alcalinas.
Atenção: Recomendamos a utilização
de pilhas alcalinas para um
funcionamento mais duradouro.
• Voltar a colocar a tampa do
compartimento de pilhas e aparafusála com uma chave de fendas Phillips.
Não apertar excessivamente o(s)
parafuso(s).
• Se o produto começar a funcionar de
forma errática, pode ser necessário
reiniciar a parte electrónica. Desligar
o interruptor e ligá-lo novamente.
• Substituir as pilhas se os sons
enfraquecerem ou deixarem
de ser emitidos.
• Proteja o ambiente - não
coloque este produto no lixo
doméstico (2002/96/CE). Para
mais informações, consulte os
organismos locais de reciclagem.

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 colocar
o produto 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
recarregáveis, retirá-las do produto.
• Se forem usadas pilhas removíveis
e recarregáveis, devem ser carregadas
apenas por um adulto.

3 modos interactivos de brincadeira

Ecrã
Interruptor
de ligação
Botões de
opções

Botões do
telefone

• LIGAR o interruptor de ligação
movendo-o para .
• Pressionar qualquer um dos botões
de opções para escolher Alfabeto ,
Números
ou Música !
• Quando a brincadeira terminar,
DESLIGAR o interruptor de ligação
movendo-o para .

Alfabeto
• Pressionar as teclas do telefone para
ouvir as letras do alfabeto e vê-las
a aparecer no ecrã.
• Pressionar a tecla "0" para ouvir
saudações divertidas ou a música
do alfabeto.

Números
• Pressionar uma tecla do telefone
para ouvir o número correspondente
e uma música curta. O número
aparece no ecrã.
• Pressionar a tecla "0" do telefone para
ouvir saudações divertidas ou uma
música dos números.

Música
• Pressionar as teclas para ouvir
muitas músicas divertidas e ver
um espectáculo de luzes no ecrã.
• Pressionar a tecla "0" do telefone para
ouvir uma saudação ou outra canção.

Informação ao consumidor
• Guarde estas instruções para
referência futura pois contêm
informação importante.
• Funciona com 3 pilhas "AAA" (incluídas).
• A instalação das pilhas deve ser feita
por um adulto.
• Ferramenta necessária à instalação
das pilhas: chave de fendas Phillips
(não incluída).
• Para limpar o brinquedo, usar um
pano limpo humedecido em água
e um sabão neutro. Não mergulhar
o brinquedo em água ou outro líquido.
• Este brinquedo não tem peças de
substituição. Não o desmontar.

PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da
República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2,
1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde:
800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.
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