
BABY MICKEY Atira a bola

Caros Pais,

Obrigado por escolherem um brinquedo educativo e interativo do grupo Disney Baby Clementoni.
O BABY MICKEY Apanha e Joga' é um brinquedo de peluche macio que apresenta três botões interati-
vos, canções divertidas e rimas infantis que ajudam a estimular o desenvolvimento emocional do seu 
bebé, enquanto lhe ensina as primeiras letras e números. As características adicionais "Atira a bola" 
ajudam o seu bebé a desenvolver um entendimento da relação entre causa e efeito.

FUNCIONAMENTO

Para ligar o brinquedo, coloque o interruptor na base do peluche no modo ON. Todas as características 
do brinquedo são ativadas no modo ON, incluindo o sensor na mão do BABY MICKEY. Quando a mão do 
BABY MICKEY é pressionada ativa a característica "Atira a bola". Coloque o interruptor em modo DEMO 
para desativar o sensor na mão do BABY MICKEY. Para ativar a característica "Atira a bola" no modo 
DEMO, pressione o botão na barriga do BABY MICKEY.

* Botões 123: ensina os primeiros números ao bebé

* Botões ABC: ensina as primeiras letras ao bebé

* Botão Bola: ensina ao bebé divertidas canções (modo ON) e atira a bola (modo DEMO)

DURAÇÃO DAS PILHAS
 
O uso prolongado do brinquedo pode resultar nos seguintes pontos resultante das pilhas estarem 
gastas:
- O engenho desliga-se antes de atirar a bola
- A ação de atirar é fraca e/ou as mãos largam a bola antes de atirar
- O volume audio é muito baixo
- O produto não opera normalmente
Os problemas listados acima não são resultado de um mau funcionamento do produto. No caso de 
algum dos casos acima mencionados ocorra, por favor substitua as pilhas. Recomendamos a utilização 
de pilhas alcalinas. Após atirar a bola aproximadamente 500 vezes as pilhas poderão começar a perder a 
potência, que afetará a operação adequada do brinquedo (o número aproximado de vezes que a bola é 
atirada está sujeito a variações, de acordo com o tipo de pilhas utilizadas).
Aviso:
Evite deixar cair o produto a uma altura superior a 50 cm, pois pode dani�car o mecanismo.
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