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MUSICAL MAT 19187 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
Your Musical Mat is supplied in one box. 
(Four AA batteries are required, but are not included) 
  
BEFORE USE 
Remove packaging. 
Insert batteries: A screw driver is required to unscrew the battery compartment, insert the 
batteries and replace lid and screw. 
We recommend that the Musical Mat is not used with shoes. 
    
USE 
Place the Musical Mat on a flat, stable surface. The mat can be used either on a floor or 
table, with the feet or hands the choice is yours! 
 
When the Musical Mat is switched on the mat will play a power on signal. 
 
PLAY MODE: 

1. When the Play button (green) is pressed the mat is switched to one key play mode. 
2. Any instrument can be selected by pressing the desired instrument key. There are 8 

instruments to select, Piano, Vibraphone, Oboe, Trumpet, Saxophone, Banjo, Violin 
and Guitar. 

3. To select an instrument press a white note and then select the musical instrument. 
4. Once you have done this the melody will be played in the instrument you have 

selected. 
5. The selected melody and selected instrument can be changed at any time. 
6. When the melody is finished playing, pressing any keys will start the same melody 

again from the start. 
 
DEMO MODE: 

1. When the Demo button (purple) is pressed the red indication light will turn on. 
2. The mat will switch to melody demo play mode. 
3. The default instrument is the piano and can be changed at anytime by pressing any 

other instrument key. 
4. The dual tone melodies can be selected and played by pressing the black notes. 
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5. When one melody is playing, the player can select and play another melody by 
pressing the desired melody key. 

6. When the mat is demo mode it plays 10 songs. These are activated by pressing the 
black notes from left to right: 
Note 1 is Twinkle Twinkle 
Note 2 is Mary had a little lamb 
Note 3 is Turkish March 
Note 4 is Vienna Waltz 
Note 5 is Oh Susanna 
Note 6 is Old McDonald Had a Farm 
Note 7 is Minute 
Note 8 is Merry Christmas 
Note 9 is Swan Lakes 
Note 10 is Greensleeves 

 
RECORD MODE: 

1. When the mat is in record mode you can record up to 38 notes. 
2. Press the record button (red) when you have pressed this the red indication light will 

turn on. 
3. The instruments can be changed by pressing any other instrument key at any time. 
4. After recording you can still play the piano but it will not be recording. 
5. Memory will be cleared by pressing the record mode key again. 
6. To playback your recorded song press the playback button (blue). 
7. Once the recorded song has played you can hear it again by pressing the playback 

button once more. 
 
VOLUME CONTROL 
The volume can be adjusted by using the volume arrows on the mat, please note that 
when switching to the different modes the volume does not stay at the level you have 
adjusted it too. 
 
CARE & MAINTENANCE 
Users should wear socks. 
Switch off after use 
Use and handle with care 
Wipe off any dirt or dust with a slightly damp cloth. 
Use in clean, dry, grease-free environments. 
Store (and use) away from high temperatures and humidity. 
Avoid extreme temperatures and sudden temperature changes. 
 
BATTERY CARE 
Do not mix old and new batteries. 
Remove exhausted batteries immediately.   
Dispose of batteries responsibly. 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
For three years and over. 
Avoid sharp objects. 
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TAPETE MUSICAL 19187 
 
CONTÉUDO 
O seu Tapete Musical é fornecido no interior de uma caixa. 
(São necessárias quatro pilhas AA que não estão incluídas com o produto) 
 
ANTES DE UTILIZAÇÃO 
Retire a caixa do produto. 
Coloque as pilhas: é necessário uma chave de fendas para desaparafusar o 
compartimento das pilhas; de seguida coloque as pilhas e após colocação volte a colocar 
a tampa e aparafuse-a.  
Recomendamos que o seu Tapete Musical não seja utilizado pelos utentes com calçado. 
 
UTILIZAÇÃO 
Coloque o Tapete Musical numa superfície plana e estável. O tapete tanto pode ser 
utilizado no chão como numa mesa, com os pés ou mãos e a escolha é sua! 
 
Quando o Tapete Musical é ligado, neste irá aparecer um sinal indicador de que está 
ligado. 
 
MODO TOCAR: 

1. Quando o botão “Play” (botão verde) é pressionado, o tapete é ligado a um modo 
de instrumento.  

2. Pode ser escolhido qualquer instrumento bastando apenas pressionar a tecla para 
o instrumento desejado. Existem oito instrumentos para seleccionar , Piano, 
Vibrafone, Oboé, Trompete, Saxofone, Banjo, Violino e Guitarra.  

3. Para seleccionar um instrumento pressione uma tecla branca e de seguida já pode 
seleccionar o instrumento musical. 

4. Uma vez efectuada esta operação, a melodia irá ser tocada no instrumento que 
acabou de seleccionar. 

5. A melodia e instrumento seleccionados podem ser alterados a qualquer altura. 
6. Se pressionar qualquer uma das teclas quando a melodia terminar, esta irá 

começar a tocar exactamente a mesma melodia desde o princípio. 
 

MODO DEMO: 
1. Quando o botão Demo (botão roxo) é pressionado, a luz vermelha indicadora irá 

ficar ligada. 
2. O tapete irá ficar ligado no modo demo. 
3. O instrumento base é o piano que pode ser alterado a qualquer altura ao 

pressionar qualquer tecla de outro instrumento.   
4. As melodias podem ser seleccionadas e tocadas ao pressionar as teclas pretas. 
5. Quando uma melodia está a tocar, o utilizador pode seleccionar e tocar outra 

melodia ao pressionar a tecla da melodia desejada. 
6. Quando o tapete está no modo demo, este toca 10 músicas. Estas são activadas 

ao pressionar as teclas pretas da esquerda para a direita: 
Tecla 1 é “Twinkle Twinkle” 
Tecla 2 é “Mary had a little lamb”  
Tecla 3 é “Turkish March”   
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Tecla 4 é “Vienna Waltz” 
Tecla 5 é “Oh Susanna” 
Tecla 6 é “Old McDonald had a farm” 
Tecla 7 é “Minute” 
Tecla 8 é “Merry Christmas” 
Tecla 9 é “Swan Lakes”  
Tecla 10 é “Greensleeves” 

 
CONTROLO DE VOLUME 
O volume pode ser ajustado ao utilizar as setas de volume que se encontram no tapete, e 
tenha atenção de que quando muda para diferentes modos, o volume não permanece no 
mesmo nível de intensidade que seleccionou anteriormente.  
 
CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
Os utilizadores devem usar meias. 
Desligue o Tapete Musical após a sua utilização. 
Utilize e manuseie com cuidado. 
Limpe qualquer sujidade ou pó com um pano ligeiramente húmido. 
Utilize este produto em ambientes limpos, secos e livres de gordura. 
Guarde (e utilize) o tapete longe de temperaturas elevadas e húmidade. 
Evite temperaturas extremas e mudanças repentinas de temperatura. 
 
CUIDADOS COM PILHAS  
Não misture pilhas usadas com pilhas novas. 
Retire imediatamente as pilhas gastas. 
Disponha das pilhas responsavelmente. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Utilizar a partir dos três anos de idade. 
Evite objectos afiados. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Necessita de quatro pilhas AA.  
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