
הוראות לשימוש בסוללות
התקנת סוללות:

• וודא כי המוצר במצב כבוי.
• פתח את תא הסוללות בתחתית המוצר בעזרת מברג.

• התקן את הסוללות הנדרשות בתא, בהתאם לתרשים המופיע בתא.
• סוללות אלקליין הינן המומלצות ביותר לשימוש.

• החזר את כיסוי תא הסוללות למקומו והברג חזרה את מכסה התא.
• הטיפול בסוללות, התקנתן ואכסונן, ייעשה אך ורק על ידי מבוגר.

אזהרות לגבי טיפול בסוללות:
• השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ.

• אין להטעין סוללות שאינן סוללות נטענות.
• אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד.

• אין להשתמש בו זמנית בסוגי סוללות שונים.
• יש להקפיד על שימוש בסוללות בעלות ערך שווה ועל התקנתן 

  על פי הקוטביות הנכונה בהתאם לתרשים, על מנת למנוע נזק למוצר.
• הטענת סוללות תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

• יש להסיר את הסוללות הנטענות מהמוצר לפני הטענתן.
• סוללות שאזלה עצמתן יש להוציאן מן המוצר.

• במקרה של אי שימוש ממושך במוצר, יש להוציא את הסוללות ממנו.
• אין להשליך סוללות לאש, אין לנסות ולפתוח סוללות מכל סוג שהוא.

• אין ליצור חיבור בין 2 קצוות אספקת המתח.
• מנע הרעלה / חנק: אין להשאיר סוללות בהישג ידם של פעוטות.

אחזקה קבועה: 
• אין להרטיב את המוצר. ניקוי המוצר יעשה במטלית לחה בלבד.

• יש להרחיק את המוצר מקרני שמש ישירות או ממקור חום.
• במקרה של הפסקת פעולת המוצר / ירידה בעוצמת פעולתו, יש להחליף סוללות.

דף זה מכיל מידע חשוב. שמרו עליו להתייחסות עתידית. 

עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה! 
ומוצרים  משומשות  סוללות  פינוי  על  הקפידו  האירופי,  האיחוד  לתקנות  בהתאם 

אלקטרוניים לא שמישים למיכלי איסוף מתאימים.

ערכת פסנתר כנף

3 שנים

מקרא:   1. כפתור כיבוי והדלקה   2. כפתור הקלטה   3. כפתור פלייבק   
4. כפתור נגינה נכונה   5. כפתור מטרונום   6. כפתור שירי דמו   7. כפתור 

”נסה אותי“   8. כפתור עצירה   9. כפתור לשליטה בעוצמת הקול
10. כפתור לשליטה בעוצמת הקצב   11. כפתור כלי נגינה  

12. בחירת נוסיקת רקע   13. כפתור לבחירת מוסיקת רקע וסגנון
14. לוח המונה 37 קלידים   15. חיבור מיקרופון   16. מיקרופון 

17. רגלי הפסנתר   18. שרפרף

אזהרה: בכדי לשמור על בטיחות ילדך, וודא כי הרכבת המוצר 
מתבצעת על ידי מבוגר בלבד

1

הוראות תפעול
להתחלת נגינה: לחצו על כפתור ההפעלה והתחילו לנגן. בכדי לכבות את 

הפסנתר, לחצו שנית על כפתור זה.

כפתור הקלטה: לחצו עליו בכדי להקליט את המנגינה.

כפתור פליבק: לחצו עליו על מנת להשמיע את המנגינה שהקלטתם.

כפתור לנגינה נכונה: לחצו עליו ושמעו את תחילתו של שיר מוכר. 

לפני שהשיר מסתיים, ניתן לבחור שיר דמו אחד מהלחצנים השחורים. כעת ניתן 

לנגן את השיר שבחרנו תו אחר תו , בזמן שהשיר מתנגן אוטומטית.

כפתור מטרונום: הפעלתו תסייע לכם לנגן בתזמון מושלם.

כפתור שירי דמו: לחיצה ראשונה תשמיע את השיר, לחיצה שנייה תשמיע את 

השיר הבא וכן הלאה, מתוך רשימת 15 שירים לבחירה.

כפתור עצירה: לחיצה עליו תעצור את הפונקציה הנוכחית בכל נקודה, ותאפשר 

לכם להתחיל מהתחלה.

כפתור עוצמת הקול: לשליטה על עוצמת הקול.

כפתור קצב: לשליטה על תזמון הקצב.

כפתורי כלי הנגינה: לחיצה על אחד משמונת הכפתורים, מאפשרת בחירת 

כלי נגינה.

כפתורי קצב: החליקו כפתור זה לבחירת הקצב הרצוי לכם. 

כפתור סגנון (מוסיקת רקע): החליקו על כפתור בורר הסגנון, ואז לחצו על אחד 

הכפתורים לבחירת הסגנון המועדף עליכם. 


