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Incluso nesta embalagem:
- 1 jogo PENSE BEM
- 1 livro de atividades. O livro que acompanha o Pense Bem não é
necessariamente o nº1 descrito no verso da embalagem.
- 1 manual de instruções com certificado de garantia
- Fonte de alimentação 12V CC

PENSE BEM
O PENSE BEM é um jogo eletrônico, que combina métodos tradicionais
de aprendizado com entretenimento.
O PENSE BEM ensina: as operações matemáticas, notas musicais, lógica
e muito mais. É uma introdução ao uso de um dispositivo eletrônico. Este
método utiliza efeitos sonoros que reproduzem as notas musicais, e um
visor digital que mostra todas as operações realizadas e os resultados.

Visor digital de fácil leitura

Teclado com 32 teclas
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Como cuidar do seu PENSE BEM.
Sempre...
1. Mantenha-o limpo.
2. Mantenha-o longe do alcance direto da luz solar e outras fontes de
calor.
3. Retire as pilhas, quando não for usar o PENSE BEM por mais de um dia.
4. Limpe o teclado usando apenas um pano levemente umedecido com
água.
Nunca...
1. Deixe-o cair .
2. Use solventes químicos, nem álcool para limpar.
3. Utilizar pilhas com indícios de vazamento.
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Usando o transformador
(fonte de alimentação)
Para energizar o Pense Bem, utilize a Fonte de Alimentação de 12 Volts
que acompanha o produto. Ela é Bi-Volt automática e pode ser
conectada à rede elétrica de 127 ou 220 Volts indiferentemente. Sua
conexão à tomada deve ser feita por um adulto. O plugue de entrada dos
12 Volts se encontra na parte traseira do produto.
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Como instalar as pilhas.
Opcionalmente a Fonte de Alimentação, o Pense Bem também pode
operar com 6 (seis) pilhas ou baterias tamanho C, que devem ser
adquiridas separadamente.
O compartimento das pilhas localiza-se na parte inferior do PENSE BEM.
1. Retire a tampa protetora.
2. Coloque seis pilhas tamanho médio (Tipo C), observando a polaridade
conforme a figura abaixo.
3. Recoloque a tampa protetora.

Para pilhas, utilizar as de zinco carbono ou, para maior autonomia.
alcalinas, ambos os tipos de 1,5 Volts.
Para baterias utilizar as de Hidreto Metálico de Níquel (NiMH). Embora a
tensão dessas baterias seja um pouco mais baixa, 1,2 Volts, elas também
são adequadas.
A diferença mais importante entre pilhas e baterias é que as pilhas não
são recarregáveis, inclusive não é seguro conectar uma pilha a qualquer
carregador.
Notar que o compartimento de pilhas (baterias) opera apenas para
energizar o produto, ele não é um carregador de baterias. Caso decida
utilizar baterias lembre-se que será preciso também adquirir um
carregador que seja recomendado pelo fabricante das mesmas.
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Cuidados especiais:
1. Não utilizar pilhas novas com pilhas velhas.
2. Não colocar as pilhas com polaridades invertidas.

Qual o consumo de energia do produto?
O consumo médio do Pense Bem é da ordem de 100 mA. Para uma pilha
tipo C, com capacidade típica de 6000mAh, espera-se uma duração de
aproximadamente 60 horas. Ao pressionar o botão "DESL." do Pense
Bem o consumo é praticamente levado a zero, entretanto uma pequena
corrente de stand-by ainda permanece. Assim, se não for usar o
brinquedo por mais de 24 horas, recomendamos remover as pilhas
(baterias) do compartimento.
Consumo: 1,44W usando a fonte de alimentação ou 0,9W se utilizar
pilhas.

O que acontece quando as pilhas estiverem
gastas?
1. O PENSE BEM não ligará.
2. O PENSE BEM funcionará estranhamente fazendo barulhos esquisitos
e parte do visor digital enfraquecerá.
3. As notas musicais ficarão muito baixas.

ATENÇÃO:
Verifique as instruções de segurança de brinquedo, requeridas pelo
INMETRO, constantes na embalagem do produto. Nela são citados os
cuidados com a manipulação das pilhas (ou baterias) e da Fonte de
Alimentação.
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Desligamento automático.
Você não precisa preocupar-se em desligá-lo, após o uso. Caso o PENSE
BEM não seja utilizado por um período de 8 (oito) minutos, ele se
desligará automaticamente.
Este importante recurso permite que as pilhas durem por muito mais
tempo.

Como ligar o seu PENSE BEM.
Uma vez a fonte conectada ou as pilhas instaladas, você pode começar a
jogar com o PENSE BEM, bastando simplesmente pressionar a tecla "liga"
(localizada no teclado).
Agora você já está pronto para selecionar o primeiro jogo. A tecla "liga"
também pode ser utilizada para trocar de um determinado jogo para
outro ( veremos esta função mais adiante).

O teclado.
O PENSE BEM possui 32 teclas diferentes. Estas teclas são utilizadas para
você se comunicar com o "computador" que esta dentro do PENSE BEM.
Algumas teclas (como as dos números) tem duas diferentes funções,
para diferentes atividades. As 32 teclas estão divididas em 5 grupos. Veja
só:
ENTER

A

B

C

LIVRO

DESL.

LIGA

D
X

ADIÇÃO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PAUSA

DÓ

RÉ

MI

FÁ

SOL

LÁ

SI

DÓ

RÉ

SUBTRAÇÃO

MULTIPLICAÇÃO

DIVISÃO

ARITMÉTICA

OPERAÇÃO
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SIGA-ME

MEMÓRIA
DETONS

NÚMERO
DO MEIO

ADIVINHE
O NÚMERO

Teclas de ação.
Estas 4 teclas estão localizadas na parte superior direita do teclado.
A tecla "liga" liga o PENSE BEM, e deixa-o preparado para que você
escolha um dos jogos. É também a tecla que você deverá utilizar quando
desejar mudar de um jogo para outro.
A tecla "DESL." desliga o PENSE BEM. Caso o aparelho não for utilizado
por 8 minutos, ele desligará sozinho automaticamente.
A tecla "livro" deve ser pressionada quando você for selecionar o jogo do
livro de atividades. Falaremos mais desta tecla adiante.
Após você escolher uma resposta, para qualquer uma das perguntas em
qualquer jogo, pressione a tecla "enter", assim o PENSE BEM entenderá
que você já escolheu uma resposta.
Ao pressionar a tecla"enter", você não mais poderá mudar a resposta. A
tecla "enter" também pode ser usada para que o PENSE BEM execute as
musicas ou notas musicais que você criou no jogo "memória de tons",
que veremos adiante.
ENTER

LIVRO

DESL.

LIGA

Teclas de operações matemáticas.
Este grupo de 4 teclas (+, -, x, ÷) deve ser usado quando você estiver no
jogo "operação", para indicar uma das seguintes operações: adição,
subtração, multiplicação e divisão.

X
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Teclas numéricas e musicais.
Existem 10 teclas de números, do 0 ao 9. Este grupo de teclas deve ser
usado para responder as questões matemáticas e outras perguntas que
requerem números como resposta.
As teclas musicais são usadas nos módulos de jogos "siga-me" e
"memória de tons", onde cada tecla numérica corresponde a uma nota
musical ou pausa. As notas musicais variam desde a nota Dó até a nota
Ré.
0
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RÉ
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FÁ
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LÁ

SI

DÓ

RÉ

As teclas de jogos
Na parte inferior do teclado localizam-se as 10 teclas de jogos. Você
seleciona o jogo desejado pressionando uma dessas teclas.
ADIÇÃO

SUBTRAÇÃO

MULTIPLICAÇÃO

DIVISÃO

ARITMÉTICA

SIGA-ME

OPERAÇÃO

MEMÓRIA
DETONS

NÚMERO
DO MEIO

ADIVINHE
O NÚMERO

As teclas coloridas
As 4 teclas coloridas são usadas para responder as questões de múltipla
escolha, quando forem utilizados os livros de atividades.

A

B

C

D
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Pontuação
Todos os jogos, menos "siga-me" e "memória de tons", tem um placar
que indica os pontos atingidos pelo jogador ao fim da brincadeira. Em
todo jogo o máximo é de 100 pontos.
O sistema de pontuação funciona da seguinte forma:
-Adivinhe o número
Neste jogo, cada jogador terá 10 chances para achar a resposta correta.
Para cada tentativa errada será descontado 10 pontos.
-Livro de atividades
Cada livro de atividades possui 150 questões divididas em 5 programas
de 30 questões cada um, e mais 30 questões de revisão final. Os pontos
aparecerão no visor digital após cada grupo de 30 questões.
O jogador tem 3 chances para responder corretamente cada questão. A
cada resposta incorreta será descontado 1 ponto. O PENSE BEM premiará
o jogador em 10 pontos caso todas as questões forem respondidas
corretamente na primeira tentativa.
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-Todos os outros jogos
Para todos os outros jogos, exceto "siga-me" e "memória de tons" nos
quais não existe pontuação, o PENSE BEM informará os pontos após
cada grupo de 10 questões respondidas. O jogador tem 3 chances para
responder cada questão corretamente. Para cada resposta certa na
primeira tentativa é conferido 10 pontos como prêmio. Se a resposta
certa for dada na segunda tentativa será conferido 06 pontos. O jogador
receberá 02 pontos se a resposta correta for dada na terceira tentativa.
O PENSE BEM tem 4 diferentes graus musicais para saudá-lo,
dependendo da pontuação alcançada. Os 4 graus correspondem a
tabela abaixo:
Grau 1 = 76 a 100 pontos
Grau 2 = 51 a 75 pontos
Grau 3 = 26 a 50 pontos
Grau 4 = 0 a 25 pontos
O PENSE BEM tocará automaticamente a música apropriada para cada
grau de pontuação. Ao placar mais alto corresponderá a música mais
alegre para estimular ainda mais o jogador.
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Para usar o PENSE BEM
1. Assegure-se de que as pilhas estejam colocadas devidamente ou que
a fonte de alimentação 12V CC esteja ligada na tomada da rede elétrica.
2. Pressione a tecla "liga". O PENSE BEM tocará uma saudação e no visor
digital um asterisco piscará.
3. Pressione a tecla correspondente ao jogo desejado. O PENSE BEM
tocará a música de jogos e no visor digital aparecerá a primeira questão.
4. Comece a jogar.
Obs.: Pressionando uma tecla que não tenha função para uma
determinada atividade, o PENSE BEM tocará um som de que a tecla está
errada.

As teclas de jogos
Cada uma das 10 teclas de jogos localizadas na parte inferior do teclado
representa um jogo diferente. As seções seguintes deste manual
mostrarão em detalhes como usar cada um dos jogos. Leia as instruções
antes de começar, para tirar proveito do seu PENSE BEM.
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Os jogos matemáticos
ADIÇÃO

SUBTRAÇÃO

MULTIPLICAÇÃO

DIVISÃO

ARITMÉTICA

Cada um destes jogos é uma atividade de aprendizado matemático.
Aprende-se adição, subtração, multiplicação e divisão brincando. No
jogo "aritmética"o PENSE BEM escolherá ao acaso uma das 4 operações.
O PENSE BEM automaticamente escolherá as 10 questões que serão
apresentadas uma a uma. O jogador terá 3 chances para responder
corretamente cada uma das perguntas. O PENSE BEM avisará através de
sons se a resposta está certa ou errada. Após 3 respostas erradas para a
mesma questão o PENSE BEM indicará a resposta correta antes de
mostrar uma nova questão. Após responder as 10 questões a pontuação
alcançada aparecerá no visor digital.
Para usar os jogos matemáticos siga estes passos:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione uma das teclas "Adição", "Subtração", "Multiplicação",
"Divisão", "Aritmética", conforme o jogo selecionado.
3. A primeira questão aparecerá no visor.
4. Responda a questão, um número de cada vez pressionando as teclas
(de 0 a 9) no teclado.
5. Pressione a tecla "enter", para entrar sua resposta.
6. O PENSE BEM tocará uma saudação se a resposta estiver correta e
passará para uma nova questão.
7. Se sua resposta estiver incorreta, o PENSE BEM tocará um aviso, e
repetirá a mesma pergunta. Você tem 3 chances para responder
corretamente, após a terceira tentativa errada aparecerá no visor a
resposta correta.
8. Após todas as 10 questões terem sido respondidas a sua pontuação
aparecerá no visor.
9. Para selecionar outro jogo, pressione primeiro a tecla "liga" e depois a
tecla do jogo desejado
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“Operação”

OPERAÇÃO

O PENSE BEM mostrará no visor uma questão matemática, (adição,
subtração, multiplicação ou divisão), um asterisco ficará piscando, no
local onde deve ser indicada qual operação será realizada (+, -, x, ÷).
Pressione uma das teclas de operação que responda a questão.
Obs: Neste jogo não é necessário pressionar a tecla"enter". Uma seleção
feita ao acaso de 10 questões matemáticas aparecerá no visor uma a
uma. O PENSE BEM avisa através de sons se a resposta está certa ou
errada. O jogador tem 3 chances para responder corretamente cada uma
das questões, depois do terceiro erro o PENSE BEM indicará a resposta
certa. Após as 10 questões terem sido respondidas aparecerá no visor a
pontuação alcançada.
Para jogar "Operação" siga os passos abaixo:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione a tecla "Operação".
3. A primeira questão aparecerá no visor.
4. Pressione uma das 4 teclas de operações para responder adequadamente
a questão (+, -, x, ÷).
5. O PENSE BEM tocará uma saudação se a resposta estiver correta e
passará para uma nova questão.
6. Se a resposta estiver incorreta o PENSE BEM tocará um aviso e repetirá
a mesma questão. Você tem 3 chances para responder corretamente.
7. Após as 10 questões terem sido respondidas sua pontuação aparecerá
no visor.
8. Para selecionar outro jogo, pressione primeiro a tecla "liga"e depois a
tecla do jogo desejado.
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“Siga-me”

SIGA-ME

Este jogo é uma atividade de reconhecimento de notas musicais. O
PENSE BEM tocará notas musicais e o jogador tentará repetí-las na
mesma sequência, pressionando as teclas com as notas musicais (Dó até
Ré).
Obs: Use as mesmas teclas com números (1 a 9) para representar as notas
musicais. A tecla 0 representa pausa.
A sequência de notas musicais começa com uma única nota indo até o
máximo de 15 notas. Toda vez que o jogador repetir a sequência certa,
esta será acrescida em uma nota.
Para jogar "Siga-me", siga os passos abaixo:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione a tecla "Siga-me".
3. O PENSE BEM tocará a primeira nota e o número correspondente
aparecerá no visor.
4. Pressione a nota musical para continuar a sequência (deve ser o
mesmo número que apareceu no visor).
5. Se você pressionou a nota certa, o PENSE BEM repetirá essa mesma
nota e acrescentará mais uma para você seguir.
6. Se você pressionou a nota errada, o PENSE BEM repetirá a sequência
novamente para que você tente seguir.
7. Após você ter conseguido repetir toda a sequência de 15 notas, o
PENSE BEM tocará uma saudação. Depois um asterisco ficará piscando
no visor permitindo que você escolha um outro jogo.
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“Memória de tons”

MEMÓRIA
DETONS

Este jogo permite que você crie a sua própria sequência musical de até
31 notas.
O PENSE BEM gravará na memória e tocará a sua criação. O jogador
deverá utilizar as teclas de números para reproduzir as notas musicais
(Dó até Ré). A tecla 0 representa a pausa, é utilizada para dar um
intervalo entre as notas.
Pressionando a tecla "enter", o PENSE BEM repetirá toda a sequência
todas as vezes que você desejar.
Para gravar uma nova sequência, simplesmente pressione uma série de
novas notas.
Para divertir-se com "Memória de tons" siga esses passos:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione a tecla "Memória de tons".
3. Entre com a sua criação, usando as teclas de notas ( Dó até Ré + Pausa).
4. Pressione a tecla "enter" para ouvir a sua criação, todas as vezes que
você desejar.
5. Para selecionar outro jogo, pressione primeiro a tecla "liga" e depois a
tecla do jogo desejado.
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“ N úmero do meio”

NÚMERO
DO MEIO

O PENSE BEM deixará no visor digital um espaço vazio entre dois
números. O jogador deverá colocar neste espaço vazio o número
correspondente a média entre esses dois números, ou seja, o número do
meio. O PENSE BEM escolherá automaticamente um grupo de 10
questões, que serão colocadas uma a uma no visor digital.
O PENSE BEM avisará através de sons se a resposta está certa ou errada.
O jogador tem 3 chances para indicar a resposta correta, antes que o
PENSE BEM o faça automaticamente.
Após as 10 questões terem sido respondidas, a pontuação alcançada
aparecerá no visor digital.
Para jogar "Número do meio" siga esses passos:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione a tecla "Número do meio"
3. A primeira questão aparecerá no visor.
4. Entre com a resposta, pressionando um número por vez, no teclado
de números (0 a 9).
5. Pressione a tecla "enter" para confirmar a sua resposta.
6. O PENSE BEM tocará uma saudação se a resposta estiver correta e
uma nova questão aparecerá no visor.
7. Se a resposta estiver errada, o PENSE BEM tocará um aviso e repetirá
a mesma questão. Você tem 3 chances para responder corretamente
antes que o PENSE BEM o faça.
8. Após as 10 questões terem sido respondidas, a pontuação alcançada
aparecerá no visor.
9. Para selecionar outro jogo, pressione a tecla "liga"e depois a tecla
que corresponde ao outro jogo.
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ADIVINHE
O NÚMERO

“Adivinhe o número”

O objetivo deste jogo é adivinhar um número secreto entre 0 e 99 que o
PENSE BEM escolheu. O jogador tem 10 chances para achá-lo. Toda vez
que você pressionar um número o PENSE BEM indicará entre quais
números está a sua tentativa.
Após 10 tentativas incorretas o PENSE BEM indicará qual era o número
secreto.
Para jogar "Adivinhe o número"siga os passos abaixo:
1. Ligue o PENSE BEM
2. Pressione a tecla "Adivinhe o número".
3. Indique sua opção, pressionando um número por vez no teclado (de
0 a 9).
4. Caso você adivinhe qual é o número secreto em 10 tentativas ou
menos, o PENSE BEM tocará uma saudação e mostrará sua pontuação.
5. Toda vez que você indicar um número, ajudará a localizar o número
secreto, pois sempre será descartada uma porção de números. Caso
você não acerte em 10 tentativas, o PENSE BEM informará qual é o
número secreto.
6. Para selecionar outro jogo, pressione a tecla "liga" e depois a tecla que
corresponde ao outro jogo.
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"Livro de atividades"
O livro de atividades que acompanha o PENSE BEM tem exercícios de
múltipla escolha para crianças com idade entre 6 e 12 anos. O livro de
atividades tem um total de 150 atividades diferentes, divididas em 5
programas de 30 questões cada um. Cada programa tem um grau de
dificuldade crescente. Ao final de cada livro de atividades existe um
programa de revisão com 30 questões (retirados ao acaso das 150
questões).
Os programas estão divididos como segue abaixo:
Programa
Questões do número
1
1 - 30
2
31 - 60
3
61 - 90
4
91 - 120
5
121 - 150
6
30 questões de revisão

Posso usar os livros antigos do Pense Bem?
Sim, o novo Pense Bem possui as mesmas respostas das 150 atividades
de cada um dos livros lançados desde a primeira edição. Outros livros de
atividades poderão ser lançados e adquiridos separadamente.
Acompanhe as informações atualizadas no site www.tectoy.com.br.
Havendo lançamento, cada livro será destinado para crianças de uma
faixa etária determinada. Verifique na capa de cada livro de atividades a
que faixa etária ele corresponde.
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Para usar o livro de atividades número 1
siga esses passos:
1. Ligue o PENSE BEM.
2. Pressione a tecla "livro".
3. Abra o livro de atividades no programa desejado.
4. Pressione o número do livro de atividades, no caso (01) e depois o
número do programa desejado (1 ao 6). Depois pressione a tecla "enter".
Obs: É necessário digitar um número de 3 dígitos para que o Pense bem
saiba exatamente qual é o livro que está sendo usado bem como o
programa. Para selecionar o livro de atividades número 1, programa
número 1, pressione 011 e depois a tecla "enter".
5. O número da questão aparecerá automaticamente no visor digital.
pressione uma das teclas coloridas que corresponde a resposta correta,
para cada uma das questões.
6. O PENSE BEM tocará uma saudação se a resposta estiver correta,
passando para a seguinte.
7. Se a resposta estiver errada, o PENSE BEM tocará um aviso e repetirá a
mesma questão. Você deve tentar outra vez.
8. Após responder as 30 questões o PENSE BEM mostrará no visor digital
a pontuação alcançada.
9. Para continuar no livro de atividades em outro programa digite o
número de 3 dígitos apropriado, para que o PENSE BEM saiba qual
programa você está selecionando. Por exemplo: você deseja jogar no
programa 2 do livro de atividades 01, pressione 012 e depois a tecla
"enter".
10. Para selecionar outro jogo, pressione a tecla "liga"e depois a tecla do
jogo desejado.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de
3 (três) meses, contados a partir de sua compra, de acordo com o
código de defesa ao consumidor.
Em caso de defeito, dirija-se a um ponto de Assistência Técnica
Autorizada da Tectoy munido deste certificado e da nota fiscal
comprobatória da compra, para obter os serviços de reparo gratuitos
e a reposição de peças, cobertos por essa garantia.
A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso
e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no
manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do
produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de
instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência
Técnica Tectoy, danos por acidentes e maus tratos tais como: queda,
batida, descarga elétrica, atmosférica, ligação em rede elétrica
imprópria ou sujeita a variações excessivas.
Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua
sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra.
Estão incluídos na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por
natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o
funcionamento do produto.

ETIQUETA

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Rua Pequetita, 145 - 1º andar - cjs. 12/14
Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:04552-060
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080
sac@tectoy.com.br - www.tectoy.com.br
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