
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Obrigado por adquirir o teclado Turbinho YM-238C mini teclado multi-funcional  
44 teclas. Ele possui uma força expressiva, uma bela aparência bem como múltiplas 
funções.Ele fornece a você uma maneira fácil e didática de aprender teclado.
O Teclado Turbinho TM-238C é realmente um instrumento perfeito para 
iniciantes, também é excelente para uso em inicialização musical, bem como para 
entretenimento. Para uma melhor utilização do seu teclado leia atentamente este  
manual  e guarde-o para futuras referências. 
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PRINCIPAIS FUNÇÕES:
● 44 Teclas ● Corrida de Luzes

● 12 Timbres ● Teclado que acendem

● 12 Ritmos ● Sustain / Vibrato

● 4 Percussões / 4 Sambas ● Chord / Chord Liga/Desliga

● 22 Musicas Demo ● 2 Módulos de estudo

● Função Tocar Uma / Tocar Todas ● Grava / Toca / Programa

● 8 opções de controle de volume ● Desligamento automático após 2

● 22 opções de controle de tempo     minutos sem uso
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Preparando antes de começar
1. Painel de controle botões e portas externas

Botões painel de controle

Portas de terminais externos

1. Caixas de som 13. Função tocar uma Demo

2. Botão Liga / Desliga 14. Função tocar todas as Demos

3. Botão Volume 15. Parar

4. Botão Tempo 16. Seleção de Ritmos

5. Programa 17. Botão selecionador

6. Chord 18. Percussão / Samba

7. Chord Select 19. Seleção de Timbre

8. Função estudo 1 20. Grava e Toca

9. Função estudo 2 21. Entrada da fonte de energia

10. Controle de iluminação das teclas 22. Saída de som

11. Vibração 23. Entrada de Microfone

12. Sustain
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A. Instalaçao das Pilhas.

Abra a tampa do compartimento de pilhas localizado embaixo 
do teclado.

Utilize o auxilio de uma chave de fenda. Insira 6 pilhas AA (1.5 V)
(observe a polaridade indicada pelas fi guras no interior do compartimento)
Recoloque a tampa.

ATENÇÂO:
- NUNCA MISTURE PILHAS ALCALINAS COM PILHAS NORMAIS.
- NUNCA MISTURE PILHAS VELHAS COM PILHAS NOVAS.
- CASO FIQUE MUITO TEMPO SEM UTILIZAR O TECLADO NÃO ESQUEÇA DE RETIRAR AS PILHAS.

Baterias gastas após longo uso pode resultar em um volume menor ou distorção.
Ao fazer a troca das pilhas troque sempre por pilhas novas, misturar pilhas novas com usadas pode 
causar danos aos componentes do teclado e acarretar em vasamento das pilhas.

B. Ligue uma das extremidades da fonte de energia externa na porta 2 
a outra ponta vocÊ deve ligar na tomada (127-220v 50Hz)
Quando não for utilizar o teclado por um longo tempo 
deslique-o da tomada para evitar acidentes causados por 
descargas elétricas.

3. Usando as portas externas

● Plugue o plug do microfone na porta  23 quando você quiser cantar enquanto toca o teclado.

● Plugue uma caixa de som externa na porta 22 quando você quiser uma mais performance do seu 
teclado.

2. Fonte de Energia

3. Funções Operacionais

1. Ligando

Aperte o botão ligar confi ra se o teclado esta ligado na tomada ou com pilhas.
As luzes do teclado irão acender uma a uma rapidamente quando ligado e o teclado estará pronto 
para uso.

No modo de tocar músicas demo ou tocar músicas gravadas as teclas quando pressionadas não 
emitirão sons.
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2. Tocando Múicas Demo
Em qualquer momento, pressione DEMO ONE ou DEMO ALL para tocar as músicas de demonstração.
Pressione DEMO ONE, DEMO ALL ou STOP durante a musica para parar a música que esta tocado.

DEMO ONE: Pressione DEMO ONE para iniciar a modo de seleção de musica. 
Pressione qualquer tecla branca para selecionar uma música demo e iniciar a tocar.
Quando a música demo acabar o modo seleção de música re-inicializará automaticamente.
Pressionando qualquer tecla enaquanto o teclado toca a musica demo a mesma para e será seleciona-
da outra música.

DEMO ALL: Pressione DEMO ALL para iniciar a função tocar todas as músicas, ele iniciará automática-
mente a tocar todas as músicas gravadas em seu teclado. Quando a música terminar a próxima música 
irá iniciar a próxima direta. Para parar você deve clicar no botão STOP.
Neste modo você poderá alterar o timbre da melodia master e a velocidade da musica enquanto ela 
esta sendo tocada.

3. Ritmos
No modo normal pressione o botão RHYTHM para escolher um entre os 12 ritmos populares como um 
acompanhamento. Para parar o ritmo pressione o botão STOP

4. Chord
Com o modo ritmo acionado precione o botão CHORD para iniciar a função acorde ou fi nalizar a 
função acorde. Pressione CHORD SELECT para mudar o timbre do acorde.

5. Timbre
No modo normal pressione um de um total de 12 botões para selcionar o timbre que você deseja.
O timbre normar do teclado é PIANO que iniciará sempre que o teclado for ligado.

6. Percussão
Pressione o botão percussão (18) para produzir o som da bateria correspondente.
Pressione SWITCH (17) para mudar entre quatro instrumentos de samba.

7. Efeitos Especiais
Só é valido quando o teclado esta tocando incluindo vibração e sustain.
Pressione VIBRATO e SUSTAIN para enriquecer suas músicas com efeitos especiais.

8. Controle de volume e tempo
Controle de Volume: Pressione o botão volume para aumentar ou diminur o som do seu teclado.
Aumenta ou diminui um grau cada vez que pressionado em um total de 8 graus.

Controle de Volume: Pressione o botão de tempo para aumentar ou diminuir o tempo dos seus ritmos.
Aumenta ou diminui um grau cada vez que pressionado em um total de 22 graus.
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9. Gravando e Tocando

Pressione RECORD para iniciar o módulo gravar. As funções de bateria podem ser tocadas mas não 
serão gravadas. No módulo de gravação, a nota será gravada quando for pressionada.
Somente uma nota pode ser gravada por vez em um total de 75 notas no máximo.

Pressione PLAY para tocar a sua gravação. Enquanto escuta a sua gravação as teclas precionadas 
não terão som. Você também pode alterar a velocidade e o timbre da sua gravação. Pressione STOP 
durante a gravação ou quando estiver tocando para fi nalizar a função.

10. Programa e Toca
Pressione PROGRAM para iniciar a função para gravar um ritmo.

Pressione os botões de percussão para programar uma batida. 
Apenas uma batida pode ser programado por vez. O máximo de sons programados é de 32. 
Pressione PROGRAM ou STOP para fi nalizar a função. Pressione PLAY para tocar a batida programada 
e repetidamente. Um ritmo que tenha programado é arquivado.

11. Função de Estudo
Para acionar esta função pressione os botões GUIDE A ou GUIDE B para iniciar um dos dois módulos 
de ensino. Depois que a aprendizagem da música terminar o teclado irá permitir que você escolha e 
jogue novamente, basta pressionar qualquer outra tecla para escolher uma outra música.
Pressione STOP para parar a música que esta sendo tocada.

Módulo 1 - Guide A  - Função Siga A Nota
Para iniciar este módulo você deve clicar no botão GUIDE A, as luzes começarão a correr pelo teclado 
e você deve pressionar uma tecla para iniciar a sua aula.
Ao clicar em qualquer tecla você escolhe qual música gostaria de aprender, acendera então a primeira 
nota que você deve clicar pressionando correto a segunda nota irá acender e assim por diante até o 
término da música. Caso você clique em uma nota errada o teclado irá acender a próxima nota que 
você deveria pressionar.

Pressione STOP ou GUIDE B para parar esta função.

Módulo 2 - Guide B - Função Memória
Para iniciar este módulo você deve clicar no botão GUIDE B, as luzes começarão a correr pelo teclado 
e você deve pressionar uma tecla para iniciar a sua aula.
Ao clicar em qualquer tecla você escolhe qual música gostaria de aprender, o teclado então irá inicar 
uma sequência de notas que você deverá repetir em seguida, se você pressionar corretamente ele 
iniciará uma nova sequência e assim por diante. Caso erre uma nota o teclado dá um sinal sonoro 
e acenderá todas as teclas, a música é paralizada e em seguida o teclado iniciará novamente a 
sequência até que esta esteja correta até o termino da música. 

Pressione STOP ou GUIDE B para parar esta função.
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12. Auto Desligamento
Se nenhuma tecla for pressionada durante 2 minutos o teclado irá entrar em modo de hibernação. 
Pressione qualquer tecla para que ele re-ligue.

TIMBRES
1. Piano 7. Violino

2. Orgão 8. Sinos

3. Mandolin 9.  Sax

4. Caixa de música 10. Oboe

5. Trumpet 11. Baixo

6. Guitarra 12. Harpa

RITMOS
1. Valsa 7. Rumba

2. Bossa Nova 8. Swing

3. cha cha 9. Tango

4. Disco 10. Bolero

5. Marcha 11. New New

6. Rock 12. Blues

MUSICAS DEMO
1. Feece 12. Relative in Howetown

2. Parabêns para você 13. London Del: Ditty Minor

3. Sonf of Joy 14. Spring is Coming

4. Go Home 15. Santa Lucia

5. Row the Boat 16. In the beautiful Grass

6. Joy to the word 17. In the Forest and Grass

7. Clementine 18. Litte Red Hat

8. Say Hello 19. Taunnenbaum

9. Golden Dream 20. Swallow

10. Cheerfull Race 21. Dusk

11. Cherry Race 22. Two Tigers
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9. Circuito

Apenas para referência. Nenhuma outra informação será dada se os valores de elementos mudar.
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CUIDADOS COM O SEU TECLADO

● Por favor, use o adaptador específi co para o teclado ou o teclado pode ser danifi cado ou ter uma 
sobre carga:

● Desligue a fonte de energia e tenha o produto reparado por profi ssionais em qualquer uma das 
seguintes situações :
- Fios ou fontes estão desgastados ou danifi cados;
- Cheiro ou fumaça;
- O instrumento de repente se torna silencioso quando está sendo tocado.

● Quando o teclado não for usado por muito tempo, por favor, desligue a energia eléctrica e desli-
gue o adaptador (não puxe o fi o) para evitar sobre cargas nos componentes.

● Mantenha o saco plástico de proteçõa fora do alcance das crianças para evitar sufocamentos.

● Tenha cuidados com objetos pequenos para que não entrem no interruptor de alimentação ou nos 
espaços entre as teclas.

● Limpe a superfície do teclado com um pano seco e macio para prevenção contra pó não útilize 
água ou qualquer outro produto para limpeza do mesmo.

● Mantenha o teclado no lugar seco.

● Não deixe teclado expostos muito tempo ao sol.

● Sempre mova o teclado com cuidado para evitar danos ao revestimento externo ou componentes 
internos. Qualquer agitação ou colisão violenta deve ser evitada.

● O teclado é um instrumento delicado, portanto, qualquer alteração nele pode resultar em falha. Se 
ocorrer alguma falha, por favor envie o teclado para profi ssionais de tê-lo reparado.

● Por favor, não desmonte ou substitua qualquer peça.
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D I S T R I B U I D O R  E X C L U S I V O
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ESTE PRODUTO É IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:
TURBO PERCUSSION INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

CNPJ: 68248517/000138 IE. 113.514.054.118. 
RUA SANTA CRESCENCIA 400 SÃO PAULO-SP

OBS.: CONFORME LEI DO CONSUMIDOR No 8.078 DE 
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