
SLW9789 Játékszőnyeg használati útmutatója

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 válasz-
tani.

Tartozékok:
A játékhoz tartozik egy irányítópanel, egy szőnyeg és egy kalapács.

Beüzemelési útmutató:
Az elemtartó fedelét csavarhúzóval nyissa fel. Helyezzen be 3 db AA elemet a 
helyes polaritással (+/-).

Használati útmutató:
1. Kapcsolja be a bekapcsoló gomb ON állásba mozdításával. Ilyenkor a játék 
hangot ad ki. A kijelző 00-t mutat.
2. A játékszőnyegen három szint van. Az alapbeállítás az első szinten van. A 
SELECT gombbal tud szintet választani.

3. Első szint:
A szőnyegen hét vakond látható, az orruk pedig világít. Ha világít, csapjon rá a 
kalapáccsal. Ha eltalálja, a szőnyeg hangot ad és a kijelzőn emelkedik a pont-
szám. 30-szor villan fel fény, és 20-szor kell eltalálni a szint teljesítéséhez.

4. Második szint:
A szabályok ugyanazok, mint az első szinten. A fények gyorsabban villannak 
fel. 65 villanásból 60-at kell eltalálni a szint teljesítéséhez.

5. Harmadik szint:
A szabályok ugyanazok, mint az első szinten. A fények még gyorsabban villan-
nak fel és lesznek olyan helyzetek, amikor egyszerre két vagy három fény is 
felvillan. 100 villanásból 95-öt kell eltalálni a szint teljesítéséhez. Ha az összes 
szintet teljesítette, éljenzést fog hallani.
6. A szőnyeg automatikusan kikapcsol 2 perc tétlenség után.



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-kad-
mium) 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.

A termék ábrája


