
60068- CHITARA "BABY STAR" 12L+
Inainte de utilizare cititi aceste instructiuni si pastrati-le pentru consultari viitoare.
Jucaria functioneaza cu 3 baterii “AA” de 1,5 V. Bateriile sunt incluse. Bateriile incluse in produs in momentul achizitionarii sunt pentru
demonstratie in magazin si ele trebuie inlocuite imediat dupa achizitionare.
AVERTISMENTE!
Pentru siguranta copilului vostru, ATENTIE:! Inainte de utilizare inlaturati si eliminate toti sacii din plastic si toate elementele care fac parte
din ambalajul produsului (de exemplu elemente de fixare, snururui etc) si nu le lasati la indemana copiilor. Risc de sufocare.

 Verificati produsul cu regularitate in privinta uzurii si pentru orice tip de deteriorare. In caz de deteriorare, renuntati la utilizarea
jucariei si nu o lasati la indemana copiilor.

 A se utiliza jucaria numai sub supravegherea unui adult
 Pentru a evita orice risc de strangulare, nu atasati cordoane sau panglici jucariei.

INITIEREA IN JOC
Chitara BABY STAR este electronic a si are multe functiuni. Se pot selecta 3 modalitati muzicale (Rock, Reggae, Blues) si sa alegeti unul
dintre cele 3 moduri de functionare(tonuri scurte, melodii preinregistrate, orchestra). Pe baza celor 30 melodii preinregistrate, puteti adauga
ritmuri de baterie, puteti crea efecte sonore sau puteti accelera tempoul. Astfel, copilul poate personalize melodiile si isi poate exprima
creativitatea.
FUNCIONAREA JUCARIEI

1. BUTON PORNIT/SELECTARE GENURI MUZICALE
2. CLAVIATURA
3. SELECTOR MODALITATE JOC
4. CILINDRU CORZI
5. MANETA VIBRATO
6. MINI BATERIE
7. SFERA CU EFECTE SPECIALE

PORNIRE/OPRIRE/SELECTARE GEN MUZICAL

Pentru a porni jucaria, mutati butonul de pornire (1) din pozitia OFF O in pozitia , in functie de genul dorit. O melodie va
confirma selectarea facuta.

Selectati simbolul pentru a asculta arii de chitara Rock.

Selectati simbolul pentru a asculta arii de chitara Blues

Selectati simbolul pentru a asculta arii de chitara Reggae.
Daca nu utilizati jucaria timp de cateva minute, ea intra automat in mod STAND-BY . Pentru a reporni chitara, apasati oricare dintre
butoane.Pentru a nu consuma bateriile inutil, va recomandam sa opriti jucaria dupa folosire, mutand butonul de pornire in pozitia OFF O
FUNCTIONARE GENERALA
Chitara va permite sa alegeti 3 modalitati de joc si 3 genuri musicale.
Modalitati de joc.
Puteti selecta 3 modalitati diferite de joc mutand selectorul de jocuri (3) pe simbolul dorit. O melodie va confirma selectarea.

MODALITATE ARII SCURTE: apasand una dintre cele 5 clape (2) puteti asculta 15 arii scurte, diferite in trei genuri
musicale( selectati dupa cum este indicat in capitolul PORNIRE/OPRIRE/SELECTARE GEN MUZICAL

MODALITATE MELODII PREINREGISTRATE: apaasand cele 5 clape (2)puteti asculta 15 arii scurte in 3 stiluri musicale
diferite (selectati dupa cum este descris in capitolul PORNIRE/OPRIRE/SELECTARE GEN MUZICAl). In timpul reproducerii melodiilor,
puteti adauga efecte sonore apasand inca o data pe una dintre cele 5 clape colorate.(2), in functie de instrumental dorit.

MODALITATE ORCHESTRA: Apasand pe cele 5 clape (2) puteti asculta 15 arii scurte diferite, in 3 stiluri muzicale (selectionati
dupa cum este descris in capitolul PORNIRE/OPRIRE/SELECTARE GEN MUZICAl). Melodiile sunt cantatE numai de chitara, cu un
acompaniament de baterie si un instrument in functie de clapa aleasa.
Copilul poate adauga sau inlatura sunetul fiecarui instrument ca acompaniament (pian, chitara bas,trompeta, armonica si saxofon), activandu-
le sau dezactivandu-le in functie de clapa aleasa.
FUNCTIE MIXER:
Chitara contine 4 functii mixer care-I permite sa completeze si sa mixeze cu diferite efecte sonore cele 30 melodii preinregistrate.
CORZILE:
Deplasand cilindrul corzilor, activati 3 sunete diferite.
MANETA VIBRATO:



Coborand maneta de vibrato, activati sunetele specific chitarii electrice.
MINI BATERIE:
Apasand butonul bateriei, activati sunete specific percutiei.
SFERA CU EFECTE SPECIALE:
Rasucind sfera inainte si inapoi declansati efecte sonore amuzante. In acelasi timp, daca actionati sfera cand chitara functioneaza in
mod<<Melodii preinregistrate>> si <<Orchestra>>, obtineti un effect de accelerare a ritmului melodiilor.
MONTAREA/INLOCUIREA BATERIILOR

 Inlocuirea bateriilor trebuie executata numai de catre un adult.
 Pentru a inlocui bateriile, 1) slabiti cu o surubelnita surubul de pe capaculcompartimentului bateriilor. 2) desfaceti capacul inlaturati

bateriile si inlocuiti-le cu 3 baterii noi , de tip AA, de 1,5 V, respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs. 3) reasezati
capacul si strangeti surubul de siguranta.

 Nu lasati bateriile sau orice unelte in apropierea copiilor.
 Intotdeauna inlaturati din produs bateriile descarcate pentru a evita curgerile de lichid care ar putea deteriora jucaria.
 Daca bateriile pierd lichid, inlocuiti-le imediat si curatati compartimentul bateriilor. Spalati bine mainile in caz de contact cu

lichidul toxic.
 Extrageti bateriile din produs in cazul in care nu utilizati jucaria o perioada indelungata.
 Utilizati baterii alcaline asemanatoare sau echivalente cu cele recomandate pentru acest produs
 Nu combinati baterii alcaline, standard (carbon/zinc) sau reincarcabile (nichel/cadmiu).
 Nu combinati baterii noi cu baterii vechi.
 Nu aruncati in natura si nici in foc bateriile consumate. Depuneti-le intr-un centru special de reciclare al acestui tip de deseuri.
 Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
 Nu incercati sa incarcati bateriile care nu se pot reincarca.; ele pot exploda.
 NU este recomandat sa utilizati acumulatori, acestia ar putea diminua capacitatea de functionare a jucariei.
 In cazul in care utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie cand ii reincarcati. Aceasta operatiune trebuie executata numai de catre

un adult.
 Jucaria este conceputa pentru functionarea cubaterii ce contin Lithium

ACEST PRODUS ESTE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTAREA UE 2002/96/CE.
Simbolul tomberonului tăiat cu un X prezent pe produs indică faptul că acesta, la finalul ciclului său de viaţă, trebuie eliminat separat de
gunoiul menajer, fie ducându-l la un punct de colectare şi eliminare a deşeurilor electrice şi electronice, fie returnându-l comerciantului
când cumpăraţi un produs nou similar. Utilizatorul are responsabilitatea de a duce aparatul la un punct special de colectare şi eliminare la
finalul ciclului de viaţă al produsului. Dacă produsul scos din uz este colectat corect, separat, acesta poate fi reciclat, procesat şi eliminat în
mod ecologic; astfel se evită impactul negativ asupra mediului şi a sănătăţii şi se contribuie la reciclarea materialelor din care este făcut
produsul. Pentru mai multe informaţii cu privire la serviciile de eliminare a deşeurilor , contactaţi operatorul dvs. local de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi cumpărat aparatul.

ACEST PRODUS ESTE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2006/66/CE
Simbolul tomberonului tăiat cu X de pe baterii sau de pe ambalajul produsului indică faptul că, la finalul ciclului lor de viaţă, aceste produse
nu trebuie eliminate cu deşeurile menajere. Acestea trebuie colectate separat de gunoiul menajer, fie ducându-le la un punct de colectare
selectivă a deşeurilor pentru baterii sau returnându-le la comerciant atunci când achiziţionaţi baterii similare reîncărcabile sau nu. Simbolul
chimic Hg, Cd, Pb, tipărit sub simbolul tomberonului tăiat, indică tipul de substanţă din baterii: Hg= Mercur, Cd=Cadmiu; Pb=Plumb. Este
responsabilitatea utilizatorului să ducă bateriile la un punct special de colectare la finalul ciclului lor de viaţă, astfel încât acestea să poată fi
reciclate, procesate şi eliminate în mod ecologic; astfel de evită impactul negativ asupra mediului şi a sănătăţii şi se contribuie la reciclarea
substanţelor din baterii. Nerespectarea normelor cu privire la eliminarea bateriilor dăunează mediului şi sănătăţii. Pentru mai multe informaţii
cu privire la serviciile de eliminare a deşeurilor disponibile, contactaţi operatorul dvs. local de eliminare a deşeurilor sau magazinul din care
aţi cumpărat bateriile.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
 Pentru curatarea jucariei utilizati o laveta moale., uscata pentru a nu deteriora circuitele electronice.
 Feriti jucaria de caldura, praf, nisip si apa.
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