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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Set de instrumente muzicale
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Desfă amabalajul şi descoperă noua ta mică orchestră!

Învaţă să cânţi

Când desfaci ambalajul, asigură-te că următoarele piese sunt incluse, comparându-le cu imaginea de pe 
prima pagină:

Pentru a scoate toate instrumentele din tobă, trebuie să-i deschizi 
capacul ca în figura alăturată. 
1. Pune-ţi degetele de o parte şi de cealaltă a capacului.
2. Învârte capacul în sensul indicat de săgeţile din figură.
3. Pentru a pune la loc capacul pe tobă, fixează picioruşele de 

prindere în locaşuri şi roteşte capacul până se fixează.

AVERTISMENT: Elementele de ambalaj precum benzile adezive, foliile de plastic, agățătorile și etichetele nu 
fac parte din produs și trebuie aruncate din motive de siguranţă înainte de folosire.

1. Tobă
2. Pereche de maracas
3. Castanietă
4. Muzicuţă
5. Flaut (cu muştiuc şi corp)

6. Trompetă
7. Beţe de tobă
8. Tamburină
9. Manual de instrucţiuni

Citeşte în continuare pentru a afla cum se foloseşte fiecare instrument şi cum poţi să-ţi cânţi ritmurile 
preferate!

Tobă (1)
Pentru a cânta la tobă, ia beţele (7), câte unul în fiecare mână, şi loveşte uşor cu capetele lor suprafaţa tobei.

Maracas (2)
Ia cele două maracas în câte o mână, ţinându-le de mânere, şi fă cu ele mici mişcări circulare rapide.

Castanietă (3)
Pentru a folosi castanieta în mod corect, introduce degetul mare în buclă şi prinde instrumentul între celelalte 
patru degete. Loveşte uşor instrumentul cu degetele pentru a crea un ritm armonios. 

Muzicuţă (4)
Ţine muzicuţa cu găurile spre tine. Apoi poziţionează muzicuţa în dreptul gurii, aşezând buza de sus pe 
instrument, şi începe să sufli în găurile de pe ambele părţi.

Flaut (5)
Mai întâi îmbină muştiucul şi corpul. După montaj, ţine flautul drept între cele două mâini şi suflă în muştiuc. 
Pentru a face sunete diferite, acoperă una sau mai multe găuri cu vârfurile degetelor.

Trompetă (6)
Ţine trompeta în mână, cu partea cilindrică îndreptată în jos şi cu găurile în sus. Suflă în muştiuc, acoperind 
găurile cu degetele alternativ pentru a obţine sunete diferite.

Tamburină (8)
Pentru a obţine cele mai frumoase sunete cu tamburina ta, ţine-o într-o mână, cu degetele poziţionate sub 
instrument şi cu degetul mare deasupra lui. Scutură tamburina sau loveşte-o uşor cu cealaltă mână pentru a 
obţine sunete diferite.



Întreţinere şi garanţie

Nu lăsa instrumentele expuse  la lumina soarelui sau la o sursă de căldură. Pentru a curăţa interiorul flautului, 
foloseşte o tijă pe care este înfăşurată o batistă sau un şerveţel de hârtie. 
Notă: Păstrează acest manual, deoarece conţine informaţii importante.

Atenţie, adulţi:
Acest produs este acoperit de garanţie pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanţiei sau 
de servicii post-vânzare, adresează-te comerciantului, prezentându-i dovada achiziţiei. Garanţia oferită 
acoperă defecte de fabricaţie, material şi manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările 
rezultate în urma nerespectării instrucţiunilor sau a neglijenţei în folosirea produsului (cum ar fi 
dezasamblarea, expunerea la temperaturi şi umezeală ridicate etc.). Ser recomandă păstrarea ambalajului 
pentru referinţe ulterioare.
În încercarea de a îmbunătăţi constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile şi culorile lui, ceea 
ce înseamnă că produsul poate fi uşor diferit de imaginile de pe ambalaj. 

ATENŢIE! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conţine piese mici care pot fi înghiţite. 
Conţine o coardă lungă. Pericol de strangulare.
ATENŢIE! A nu se ţine aproape de ureche! Dacă este folosit incorect, produsul poate dăuna auzului.
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Toate hârtiile
sunt reciclabile
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