
Page 1 of 4 
Copyright ROMPA® Ltd 

GIGANTIC PIANO KEYBOARD 20426, KH 1.11 

 
 

GIGANTIC PIANO KEYBOARD 20426  
 

 
 

 
 
 
 
CONTENTS 
1 x Gigantic Piano Keyboard 
Please note: this product requires, but does not include, 4 AA batteries. 
 
BEFORE USE 
Install the batteries 
1. Unscrew the battery compartment.   
2. Install four AA batteries, observing the polarity indicated.  
3. Switch the keyboard on. 
 
OPERATION 
1. We suggest that you walk on the keyboard wearing socks.  We recommend that shoes 

be removed.  Make sure the keyboard does not come into contact with sharp or pointed 
objects e.g. buckles. 

2. Upon switching the keyboard on, a prompt tone can be heard. 
3. To play, press ‘Play’ button (top right of keyboard - see above). 
4. To record, press ‘Record’ button (centre of top of keyboard).  A prompt tone will sound 

and the light on the keyboard will illuminate to indicate that the keyboard is recording.  
The keyboard is able to record an eight note melody; the recording will end after eight 
notes have been played.  If you wish to delete what you have recorded, press the 
‘Record’ button again. 

5. To play back what you’ve recorded, press the ‘Play Back’ button. 
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6. To play an automated song, press the ‘Demo Mode’ button.  A prompt tone will sound 
and the light on the keyboard will illuminate.  Press any of the black keys to play a song 
(the ten black keys will play ten different songs).  These are: 

 
1.  Toreador 
2.  For Elise 
3.  Red River Valley 
4.  In Tow 
5.  Gavotte 
6.  Yankee Doodle 
7.  Clap Hands 
8.  Minuet 
9.  Bell Ring 
10.  Waltz 

 
11. The keyboard will go into ‘Sleep’ mode if it has not been used for three minutes.  Press 

any key to continue. 
12. Adjust the volume as required using the Volume + and – buttons. 
13. Switch off after use. 
 
 
SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. Use on a flat, stable surface. 
3. Use away from obstacles so that players may move freely and safely across the keys. 
4. For three years and over. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
1. Switch off after use. 
2. Replace batteries as operation becomes erratic. 
3. Do not mix old and new batteries. 
4. If the keyboard will not be used for long periods, remove the batteries. 
5. Make sure the keyboard does not come into contact with sharp or pointed objects e.g. 

buckles. 
6. The keyboard may be rolled up when not in use 
 
SPECIFICATION 
24 keys 
Size: 180 x 80cm 
 
 

 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 
We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving them 
further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com 
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TECLADO DE PIANO GIGANTE 20426 
 

 
 
CONTEÚDO 
1 x Teclado de Piano Gigante 
Nota: Este produto necessita de 4 pilhas AA (não incluídas) 
 
ANTES DE UTILIZAR 
Instale as pilhas 
1. Desaperte o compartimento das pilhas. 
2. Instale quatro pilhas AA, observando a polaridade indicada. 
3. Ligue o teclado. 
 
FUNCIONAMENTO 
1. Sugerimos que caminhe em cima do teclado apenas com meias. Deve retirar os sapatos. 

O teclado não deve entrar em contacto com objetos afiados e pontiagudos, ex.: fivelas. 
2. Depois de ligar o teclado, vai ouvir um tom. 
3. Para reproduzir, pressione o botão “Play” (canto superior direito do teclado – ver acima). 
4. Para gravar, pressione o botão “Record” (centro do topo do teclado). Vai ouvir um som e 

acende uma luz para indicar que o teclado está a gravar. O teclado é capaz de gravar uma 
melodia de oito notas; a gravação acaba depois de ter gravado oito notas. Se desejar 
apagar a sua gravação, pressione o botão de gravação novamente. 

5. Para reproduzir aquilo que acabou de gravar, pressione o botão “Play Back”. 
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6. Para reproduzir canções automatizadas, pressione o botão “Demo Mode”. Vai ouvir um 

tom e a luz do teclado vai acender. Pressione qualquer uma das teclas pretas para 
reproduzir uma canção (as dez teclas pretas reproduzem dez canções diferentes). As 
canções são: 

 
1. Toreador 
2. For Elise 
3. Red River Valley 
4. In TOW 
5. Gavotte 
6. Yankee Doodle 
7. Clap Hands 
8. Minuet 
9. Bell Ring 
10. Waltz 

7. O teclado vai ficar no modo “adormecido” se não for usado por mais do que três minutos. 
Pressione qualquer tecla para continuar. 

8. Ajuste o volume ao seu gosto com os botões + e –. 
9. Desligue depois de utilizar. 
 
SEGURANÇA 
1. Supervisione a utilização deste produto. 
2. Utilize numa superfície plana e estável. 
3. Utilize afastado de obstáculos para que os utilizadores se sintam mais livres e seguros 

quando estão em cima das teclas. 
4. Para idades a partir dos três anos. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
1. Desligue depois de utilizar. 
2. Substitua as pilhas assim que o funcionamento ficar errático. 
3. Não misture pilhas velhas com pilhas novas. 
4. Se o teclado não for utilizado por longos períodos, remova as pilhas. 
5. O teclado não deve entrar em contacto com objetos afiados ou pontiagudos, ex.: fivelas. 
6. O teclado pode ser enrolado quando não estiver a ser utilizado. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
24 Teclas 
Tamanho: 180 x 80 
 
 


