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Köszönjük, hogy megvásárolta a Zenélő szőnyeg - dob nevű terméket.
I. A Zenélő szőnyeghez jár egy irányítópanel, egy szőnyeg, egy mikrofon és két dobverő. Az irányítópanelen van egy 
ki- és bekapcsoló gomb, és egy jelzőfény. 8 hangszer szólaltatható meg a szőnyeggel, amin két mód közül lehet 
választani.

II. Működtetési útmutató:
1. Az elemtartó fedelét csavarhúzóval szerelje le. Helyezzen be 4 db AA elemet ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
2. A bekapcsoló gombot állítsa ON állásba. Ekkor megszólal a háttérzene és világítani kezd a MODE1 lámpája. Ez 
szabad játékmód. A hangszerek megnyomásával hallhatja azok hangját.
Ilyenkor az irányítópanelen három fény világít.
3. A MODE I/II gomb megnyomásával válthat MODE2-re. A háttérzene nem szűnik meg, de a MODE2 lámpája gyullad 
fel. A hangszerre nyomással kiválaszthatja, melyiket szeretné megszólaltatni. A háttérzenét a SELECT gombbal 
változtathatja.
4. MP3/CD lejátszó csatlakoztatása: a szőnyeggel eljátszhatja kedvenc dalait, ha csatlakoztat egy MP3 vagy CD 
lejátszót. Az eszköz csatlakoztatásával a szőnyeg automatikusan MODE1-re vált. Ilyenkor a MODE2 nem elérhető.
5. Mikrofon: A szőnyeg szélén van egy csatlakozó, amihez mikrofont illeszthet, így az énekhangot is lejátssza az 
irányítópanel hangszórója.
6. A hangerőszabályzó: az óramutató járása felé tekerve csökkenti a hangerőt; ellentétes irányban növeli.

7. A termék ábrája: 

FIGYELMEZTETÉS
1. A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.
2. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat (kést, ollót, stb) a szőnyegen.
3. A termék minden eleme csak játék.
4. A szőnyeg nem mosható.

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
1. Az elemeket felnőtt cserélje. Csak a javasolt elemeket használja.
2. Ne töltse a nem újratölthető elemeket.
3. A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltse.
4. A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltse.
5. Ne keverje az alkáli, a hagyományos (karbon-cink) és a tölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
6. Soha ne keverje az új és a régi elemeket. 
7. Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
8. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
9. Ne zárja rövidre a tápegységet.
10. Ha hosszú ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket.


