
FUNKCJE
1. PULPIT 
To właśnie tutaj dzieje się magia. Wybierz do 6 instrumentów, ustaw 
je na pulpicie, następnie wciśnij przycisk PLAY. Jeśli wybierzesz flet, 
bębny, ksylofon, fortepian, talerze i skrzypce,  do melodii Alouette, 
właśnie ją usłyszysz w pełnej krasie. Zamień fortepian na trąbkę,      
a ta sama piosenka zabrzmi zupełnie inaczej. Spróbuj zagrać Twinkle 
Twinkle w stylu relaksującej kołysanki ksylofonem oraz fortepianem 
lub, jeśli wolisz rytm marsza, użyj zamiast tamtych instrumentów 
trąbki, bębnów i fletu. Masz 7 instrumentów i 15 utworów do 
dyspozycji - mnóstwo muzycznych kombinacji!

2. WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć. Jeśli przestajesz grać, Symfonia 
przechodzi w stan uśpienia - aby oszczędzać artystyczną duszę zbyt 
owładniętą muzyką (oraz baterie).

3. REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Graj fortissimo lub pianissimo - to Ty 
decydujesz.

4. PRZYCISK ZMIANY UTWORÓW
Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.      
A potem do kolejnego. I tak dalej. Możesz 
przeskakiwać z utworu na utwór. (Kolejność 
utworów znajdziesz w załączonej książeczce.)

5. ZARZYMANIE DANEGO UTWORU
Możesz zatrzymać utwór i przejść do kolejnego, 
Ty tu rządzisz!

6. PRZYCISK POWTARZANIA
Kliknij, aby ponownie odsłuchać melodię, mały 
kompozytorze. 

7. DEMO
Odtwarza wiązankę utworów, prezentując jak 
piękną muzykę możesz stworzyć Symfonią nr 2.

8. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
Podłącz słuchawki - Mamy potrzebują trochę ciszy 
i spokoju. Słuchawek nie można odłączać podczas 
pracy urządzenia oraz w tracie odtwarzania 
utworu!
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od 3 lat do nieskończoności

Jesteś dyrygentem! Wybierz do 6 
instrumentów, umieść je na pulpicie 
i słuchaj ich wspólnego brzmienia. 
Potem zastąp instrumenty innymi 
i słuchaj jak zmienia się muzyka.
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WYBÓR GŁOŚNIKA
W celu odtwarzania muzyki za pomocą głośników i słuchawek 
przesuń przełącznik na "Speaker & AUX". W przypadku uszkodze-
nia wejścia słuchawkowego, nastawić na "Speaker Only".

Nie powinna się przytrafiać zbyt często 
dzięki automatycznemu wyłączaniu, ale 
zapalony dyrygent w końcu do niej 
doprowadzi.
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SWMONTOWANE 6 BATERII AA (1,5 V) 

- Nie mieszać starych i nowych baterii.

- Nie mieszać różnych typów baterii - 
alkalicznych, standardowych, przeznaczo-
nych do ładowania.

- Nie należy wyrzucać do śmieci zużytych 
baterii - zaleca się oddać je do punktu 
zbiórki i odzysku.
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