Baby Einstein
Розвиваючий музичний столик
(Discovering Music Activity Table ™)

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ.

#90592WS

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗАГРОЗА ПАДІННЯ:

• Рух дитини може спричинити ковзання виробу.
• Ніколи не розміщуйте виріб на стільницях, столах, на сходах або біля них,
чи на інших піднятих поверхнях.
• Завжди використовуйте на підлозі.

ВАЖЛИВО:
•  Вимагається збірка дорослими.

•  Будьте обережні при розпакуванні виробу.
•  Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи
   незакріплених деталей.
•  НЕ використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу пошкоджена, зламанаабо    
   відсутня.
•  Не використовуйте замінні деталі, за виключенням тих, що затверджені      
   виробником.
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Список деталей та опис

№
п/п

К-сть

1

(1)

Ігрова поверхня

2

(3)

Ніжка

Опис

1

2
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Інструкція по збірці

Зафіксувати
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Інформація щодо батареї
Для розвиваючого музичного столика необхідними є три (3) лужні батареї розміром AA/LR6 (1.5 В).
ПРИМІТКА: Батареї, що входять до комплекту (AA/R6), призначені для демонстрації виробу в
магазині. Для кращого функціонування своєчасно вставте нові лужні батареї.
УВАГА: Дотримуйтесь інструкцій з використання батарей, що представлені в даному розділі. В
іншому випадку термін дії батареї може бути меншим, або можливим є витік чи розрив батареї.
• Завжди тримайте батареї подалі від дітей.
• Не використовуйте разом старі та нові батареї.
• Не використовуйте разом лужні, стандартні чи акумуляторні батареї.
• Використовуйте лише батареї того самого або аналогічного типу, що і рекомендовані.
• Встановіть батареї таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала
  позначкам в батарейному відсіку.
• Не замикайте батареї.
• Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на горищах, в гаражах
  чи автомобілях).
• Вилучіть непрацюючі батареї з відсіку.
• Ніколи не намагайтеся заряджати батарею, якщо на ній спеціально не зазначено
  «можна перезаряджати».
• Акумуляторні батареї потрібно вийняти з іграшки перед заряджанням.
• Акумуляторні батареї потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
• Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої Ni-Cad або Ni-MH.
• Будь ласка, використовуйте правильний спосіб утилізації батарей.
• Перш ніж покласти виріб на зберігання на тривалий період часу, дістаньте батареї.
• Не утилізуйте виріб або батареї у вогні, батареї можуть вибухнути або витікти.
Даний символ означає, що виріб не слід утилізувати у побутових відходах, оскільки
батареї містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та
здоров’ю. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.
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Установка батареї
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Інструкція з експлуатації

Тихо

Гучно
Вимкн.

Англійська
мова

Іспанська Французька
мова
мова

Зона барабана

Зона гітари

Зона французького
ріжка

Зона анімаційної
книги

Зона геометричних
фігур

Зона піаніно

Вибір режиму
піаніно

–7–

Розвиваючий музичний столик (Discovering Music Activity Table™) лінійки Baby
Einstein має кілька зон інструментів, анімаційну книгу з вогниками та реальними
зображеннями, а також кнопки різних геометричних фігур, розроблених з ціллю, аби
полегшити вивчення музики, інструментів, кольорів, цифр та геометричних форм, а
також навчитися рахувати.
Режим вибору мови: Оберіть англійську, іспанську чи французьку мову шляхом
зміни положення перемикача.
Перемикач мови/Перемикач режиму гри: Перегорніть сторінку анімаційної книги,
аби переключитися з навчального в музичний режим.
Перемикач режиму піаніно: Натисніть кнопку, аби переключити з цифр на музику.

Догляд та чистка
Перед використанням протерти вологою ганчіркою з мильним розчином.
Просушити. Не занурювати у воду.
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Зони інструментів

Зона піаніно та Перемикач режиму піаніно
Зона піаніно має два режими, які працюють з перемикачем режиму анімаційної книги. Коли
анімаційна книга знаходиться в навчальному режимі, натискання кнопки перемикача режиму
піаніно переключаєзону піаніно між вивченням кольору та вивченням цифр. У режимі
кольору натисніть одну із кольорових клавіш, аби почути назву кольору та прослухати
мелодію. У режимі цифр натисніть одну з клавіш, аби почути цифру разом з короткою
мелодією. Коли анімаційна книга знаходиться в музичному режимі, натисніть на перемикач
режиму піаніно, щоб переключитися між сольними мелодіями піаніно чи всім списком
мелодій.

Зона анімаційної книги
Перегорніть сторінку, аби переключитися між навчальним  та музичним режимами.
Перегорнувши сторінку, активується коротка мелодія тавмикаються настільні вогники.

Зона французького ріжка
У музичному режимі, повертаючи кульку на ріжку, активуються танцюючі вогники та різні
мелодії французького ріжка. У навчальному режимі  буде промовлено назву інструмента,
далі слідуватимуть звуки ріжка.
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Зона гітари
У музичному режимі посуньте перемикач, абиувімкнути танцюючі вогники та звуки гітари. У
навчальному режимі буде промовлено назву інструмента, далі слідуватимуть звуки гітари.

Зона барабана
У музичному режимі натисніть на ігрову поверхню барабана, аби активувати звуки цього
інструментуі танцюючі вогники. У навчальному режимі кожен удар барабана активує
послідовність підрахунку, починаючи з 1 і до 5. Кожен удар супроводжуєтьсяспалахом
вогникабарабана та його звуком.

Зона геометричних фігур
У музичному режимі натисніть фігуру-персонаж, абиувімкнути музичні ноти обраного
інструменту. У навчальному режимі натисніть  фігуру-персонаж один раз, щоб почути назву
кольору та форми. Знову натисніть  фігуру-персонаж, щоб почути назву інструменту, а потім
звуки інструменту. Натисніть  фігуру-персонаж втретє, аби почути звуки тварин.
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ДЛЯ НОТАТОК
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