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®Symphony in B.
ORKIESTRA INTERAKTYWNA

FUNKCJE
1. PULPIT Z EFEKTAMI ŚWIETLNYMI
Właśnie tutaj dzieje się magia! Wybierz maksymalnie          
6 instrumentów i ustaw je na podświetlanym pulpicie,         
a następnie wciśnij przycisk PLAY. Jeśli wybierzesz tubę, 
bębny, sitar, fortepian, koto i skrzypce do melodii Alouet-
te, właśnie te instrumenty usłyszysz. Zamień fortepian na 
trąbkę, a sitar na flet, a ten sam utwór zabrzmi zupełnie 
inaczej! Masz do dyspozycji 13 różnych instrumentów           
i 15 utworów – mnóstwo muzycznych kombinacji!

2. PRZYCISK ZMIANY UTWORÓW
Naciśnij aby przejść do następnego utworu. A potem do 
kolejnego. I tak dalej… Możesz przeskakiwać z utworu na 
utwór (kolejność utworów oraz ich tytuły możesz podej-
rzeć w książeczce, która jest dostępna w zakładce 
produktu na stronie btoys.pl).

3. DEMO
Odtwarza wiązankę utworów, prezentując jak piękną 
muzykę możesz tworzyć Symfonią B.toys.

4. REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Graj fortissimo lub pianissimo – to Ty decydujesz!

5. REGULACJA TEMPA
Dyryguj lento lub prestissimo – kontrolujesz również tempo!

6. ZATRZYMANIE – PRZYCISK STOP
Możesz zatrzymać utwór i przejść do kolejnego – jesteś tu szefem!

7. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
Ustaw na pozycji ON lub OFF. Jeśli przestajesz się bawić kiedy utwór się skończy, Symfonia automatycznie 
przechodzi w stan uśpienia – by oszczędzać artystyczną duszę zbyt owładniętą muzyką… oraz baterie.
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WYMIANA BATERII

WMONTOWANO 6 BATERII AA (1.5V)
- Nie mieszać ze sobą baterii nowych i używanych ani różnych 

typów baterii (alkalicznych, standardowych czy przeznaczo-
nych do ładowania).

- Wymiany dokonywać zgodnie z instrukcją obrazkową 
(potrzebny śrubokręt, nie dołączony do zestawu). UWAGA: 
Śrubka nie jest zabawką – dopilnować aby podczas wymiany 
baterii znajdowała się poza zasięgiem dzieci, a po wymianie 
została prawidłowo dokręcona.

- Zużytych baterii nie wyrzucać do śmieci – oddać do najbliż-
szego punktu zbiórki i odzysku.

PORADY
Wystawianie zabawki na działanie promieni słonecznych może 
prowadzić do uszkodzenia jej elektronicznych części. Unikać 
ekspozycji na słońce – symfonie i orkiestry stanowczo preferują 
sale koncertowe.

PROBLEMY TECHNICZNE?
Każda symfonia potrzebuje wytchnienia. W przypadku wystą-
pienia nieprawidłowości w działaniu, zabawkę należy wyłączyć 
na 3 sekundy aby umożliwić reset elektroniki. 

Wyczerpane baterie należy wyciągnąć z zabawki, a nowe zakładać z zachowa-
niem prawidłowej biegunowości. Wymiany baterii może dokonywać wyłącznie 
osoba dorosła. Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i używanych, ani też 
różnych typów baterii (alkalicznych, standardowych czy przeznaczonych do 
ładowania). Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Baterie nie przewidziane do 
ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą 
być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy je przed ładowa-
niem wyjąć z zabawki. Baterii zużytych nie należy wyrzucać do śmieci – 
zaleca się ich oddanie do najbliższego punktu zbiórki i odzysku. OSTRZE-
ŻENIA: Baterie, zarówno nowe jak i używane, należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci! UWAGA: Śrubka nie jest zabawką – dopilnować aby 
podczas wymiany baterii śrubka znajdowała się poza zasięgiem dzieci, a po 
wymianie baterii została prawidłowo dokręcona. OSTRZEŻENIE: Baterii 
ani zabawki nie wrzucać do ognia. Grozi wybuchem lub wyciekiem baterii.
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