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MANUAL DE INSTRUÇÕES
TECLADO HS3755A

· 37 teclas

· 22 músicas de demonstração

· 06 ritmos

· 06 tons

· 04 tipos de som de bateria

· Botões de controle de tempo

· Botões de controle de volume
· Funções de gravar e 

reproduzir gravação
· Efeitos de sustain e vibrato
· Modo de aprendizado
· Microfone
· Entrada  para fonte de alimentação
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Liga/ Desliga

06 Tons

06 Ritmos

Efeitos

Som de bateria

Gravar

Tocar/ Acorde/ Aprender

Parar

Música demonstrativa

Todas as músicas demontrativas

Tempo -

Tempo +

Okon

Volume +

Volume -

Tecla branca

Alto - falante

Tecla preta

CUIDADOS

· Use com cuidado: não pressione as teclas com muita força, e evite deixá-lo cair.

· Mantenha este equipamento longe da ação da água, umidade, tempo (chuvas ou sol 
em excesso) ou poeira.

· Não o exponha a altas temperaturas.

· Limpar com um pano seco.  Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.

· Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

· Não utilize o teclado próximo à água, banheiras, pias, máquinas de lavar, piscinas etc.

· Nunca introduza objetos de qualquer tipo nas entradas do teclado, pois as mesmas 
possuem voltagens perigosas que podem resultar em choques elétricos ou incêndios.

· Nunca espirre líquidos de qualquer tipo dentro do teclado.



· 01 teclado HS3755A
· 01 microfone
· 01 cabo usb

INSTRUÇÕES

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ALIMENTAÇÃO

MICROFONE

ON/OFF: botão liga e desliga;
06 RITMOS: pressione para selecionar um dos 6 ritmos: Rock, New New, Disco, March, 
Waltz, Samba;
06 TIMBRES: pressione para selecionar um dos 6 timbres: Piano, Órgão, Violino,  Bandolim, 
Sino, Violão;
VOLUME +: pressione para aumentar o volume;
VOLUME -: pressione para diminuir o volume;
TEMPO +: pressione para aumentar a velocidade da música;
TEMPO -: pressione para diminuir a velocidade da música;
GRAVAR: pressione para gravar até 54 notas;
TOCAR/ ACORDE/ APRENDER: pressione para reproduzir as notas / desligar o acorde / 
função aprendizado;
PARAR: pressione para parar todas as funções;
EFEITOS: pressione para controlar o efeito do timbre. A seqüência é tremolo / sustain / echo 
/ desligar;
DEMO ONE: cada vez que você pressionar este botão uma melodia interna será 
reproduzida em seqüência;
DEMO ALL: pressione para tocar todas as 22 melodias repetidamente:

MICROFONE: conecte o microfone na entrada 
ilustrada ao lado para cantar junto com a música 
que esta tocando no teclado.

Entrada do microfone

Conector para
carregador

USANDO CARREGADOR: conecte a ponta 
USB a um plug de tomada (não incuído). 
Conecte a outra ponta do cabo de energia na 
entrada ilustrada (conector para carregador). 
Ligue o plug na tomada para usar o teclado 
sem pilhas.

COMO INSTALAR AS PILHAS: abra o 
compartimento das pilhas com ajuda de uma 
chave philips. Insira 4 pilhas do tipo "AA" 
conforme figura ao lado. Feche o compartimen-
to de pilhas com ajuda de uma chave philips. Utiliza 04 pilhas AA (não incluídas)

ATENÇÃO:
· As pilhas não podem ser recarregadas;
· Os diferentes tipos de pilhas e baterias (novas e usadas) não devem ser misturadas;
· Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado (tensão nominal e dimensão) ou 
similar;

· As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
· As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
· Os terminais de uma pilha ou bateria não podem ser colocados em curto-circuito.
· Retire as pilhas do teclado quando o mesmo não estiver em uso.

SONS DE BATERIA: pressione para selecionar um dos 4 sons de percussão: 
Bumbo, Tarola, Chimbal, Címbalo.
OKON: pressione para tocar uma música demonstrativa com um modo de 
aprendizado.

1) Fleece
2) Happy Birthday
3) Song Of Joy
4) Go Home
5) Bee
6) Joy To The World
7) Clementine
8) The Song Of An Abundant
9) Golden Dream
10) Cheerful Race
11) Cherry Flower

12) Swanee River
13) Danny Boy
14) Spring Is Coming
15) Santa Lucia
16) In The Beautiful Grass
17) In The Forest And Grass
18) Little Red Hat
19) O Christmas Santa Claus
20) Swallow
21) Dusk
22)Two Tigers


