
Piano Dance Mat 

Χαλάκι Ήχων & Παιχνιδιού 1,8 μέτρων   

Οδηγίες Χρήσης 
Αυτό το Χαλάκι Ήχων & Παιχνιδιού 1,8 μέτρων της εταιρείας μας είναι τεράστιο, πτυσσόμενο και θα σας παρέχει 

ατέλειωτη διασκέδαση! Είναι εύκολο στην αποθήκευση και στη μεταφορά, χάρη στα 14 χρωματιστά πλήκτρα και 

στα 10 μαύρα πλήκτρα λειτουργιών. Λειτουργούν σαν κανονικά πλήκτρα πιάνου, επιτρέποντας στα παιδιά να 

μαθαίνουν μουσική εύκολα, ακολουθώντας τα χρωματιστά πλήκτρα και τις αριθμημένες κάρτες τραγουδιών.   

Χρήση: 

1. Χρησιμοποιήσετε ένα σταυροκατσάβιδο για να ξεβιδώσετε τη βίδα που προστατεύει την θήκη των μπαταριών. 

Τοποθετήστε 3 μπαταρίες "AA", προσέχοντας ώστε να τις τοποθετήσετε με τη σωστή πολικότητα (+) και (-). 

2. Ενεργοποιήστε το Χαλάκι σύροντας το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/ OFF) σε θέση "ON" και 

το χαλάκι θα αναπαράγει το τραγουδάκι των χρωμάτων του ουράνιου τόξου. 

              ON      OFF   

Εισαγωγή στις λειτουργίες: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

• Μόλις επιλέξετε τη λειτουργία PLAY (Αναπαραγωγή), το Χαλάκι μπαίνει σε λειτουργία αναπαραγωγής ήχου με 

κάθε πάτημα της αντίστοιχης νότας.  

• Μπορείτε να επιλέξετε ήχο μουσικού οργάνου (είναι διαθέσιμα 8 μουσικά όργανα). Το προεπιλεγμένο είναι το 

πιάνο. Μπορείτε να επιλέξετε μουσικό όργανο πιέζοντας το κίτρινο πλήκτρο που ονομάζεται 'Instruments' (Μουσικά 

όργανα).  

• Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές ήχου στο χαλάκι, χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου 3.5χιλ., ώστε να 

ακούτε και να παίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Η λειτουργία DEMONSTRATION (ΕΠΙΔΕΙΞΗ) δεν είναι 

διαθέσιμη αν συνδέσετε εξωτερική συσκευή. Οι υπόλοιπες λειτουργίες παραμένουν το ίδιο. Επίσης, υπάρχει 

είσοδος μικροφώνου ώστε να μπορείτε τραγουδάτε κι εσείς ενώ παίζετε!  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

• Για να επιλέξετε τη λειτουργία επίδειξης, πιέστε μία φορά το πορτοκαλί πλήκτρο 'DEMONSTRATION' (ΕΠΙΔΕΙΞΗ). 

Η ένδειξη DEMO θα ανάψει. 

•  Υπάρχουν 10 ενσωματωμένες μελωδίες που αντιστοιχούν στις κάρτες τραγουδιών. Μπορείτε να επιλέξετε την 

επιθυμητή μελωδία πιέζοντας τα μαύρα πλήκτρα.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής πιέζοντας το μπλε πλήκτρο 'RECORD' (ΕΓΓΡΑΦΗ) για να 

καταγράψετε ήχο για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Μόλις πιέσετε ξανά το πλήκτρο 'RECORD' (ΕΓΓΡΑΦΗ) η εγγραφή 

διαγράφεται. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

• ΠΙΕΣΤΕ ‘PLAYBACK’ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) για αναπαραγωγή της εγγραφής σας. Αφού ολοκληρωθεί η 

αναπαραγωγή της εγγραφής, μπορείτε να την αναπαράγετε ξανά πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο 'PLAYBACK' 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ). 



 

Εικόνα προϊόντος 

 

 

 

 

 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις: 

1. Αυτό το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Απαιτείται γονική επίβλεψη κατά τη χρήση. 

2. Μην αναμιγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες για αποφυγή διαρροής υγρών. 

3. Μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρι, ψαλίδι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να κόψετε ή να τρυπήσετε το χαλάκι. 

4. Αυτό το προϊόν δεν πλένεται. 


