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Vážení zákazníci!

Vaša nová elektronická súprava bicích nástrojov na doma i na cesty
ponúka veľa možností: 

• 7 podložiek: 1x snare, 3x toms, 1x crash, 1x ride, 1x hi-hat
• 2  pedále: 1x bass drum, 1x closed hi-hat
• výber tónov z  5  rôznych možností
• 3  rytmy (4/4 – 3/4 – 6/8)
• 8  predinštalovaných demonahrávok 
• možnosť hrania na bicích nástrojoch s  paličkami alebo 

prstami
• audiovýstup na slúchadlá, zosilňovač alebo PC
• audiovstup z  MP3 prehrávača
• 2  zabudované reproduktory na zaistenie dobrého zvuku
• stierateľný silikónový povrch
• možnosť zvinutia na jednoduché prenášanie

Želáme vám zábavné hodiny strávené s  týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné
upozornenia a výrobok používajte
iba podľa opisu v tomto návode, aby
nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na
neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži ako elektronický•
hudobný nástroj na hru na bicie 
a na priame prehrávanie z MP3
prehrávačov. 

Výrobok je určený na súkromné•
použitie a nie je vhodný na
komerčné účely.

Používajte ho len v suchých •
interiéroch.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 

Výrobok nie je detská hračka! •
Deti nedokážu rozpoznať nebez -
pečenstvo, ktoré môže hroziť pri
neprimeranom zaobchádzaní
s elektrickými zariadeniami. Smie
sa používať len pod dohľadom
dospelých. 

Zabráňte prístupu detí k obalové -•
mu materiálu. Okrem iného hrozí
nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu 
elektrickým prúdom

Výrobok nepoužívajte •
v exteriéri alebo v priesto-

roch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
Výrobok nikdy neobsluhujte
mokrými rukami.

Výrobok zapájajte len do predpi-•
sovo nainštalovanej zásuvky, ktorej
sieťové napätie zodpovedá tech-
nickým údajom sieťového adaptéra. 
Zásuvka musí byť dobre dostupná,
aby sa sieťový adaptér dal v prí-
pade potreby rýchlo vytiahnuť. 

Nepoužívajte výrobok po zistení•
viditeľných poškodení alebo po
jeho páde.

Výrobok nesmie byť vystavený•
kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
Neklaďte bezprostredne vedľa
zariadenia ani naň žiadne nádoby
naplnené vodou (napr. vázy
s kvetmi, šálky s  kávou). 

Na výrobku nevykonávajte žiadne•
zmeny. Opravy na výrobku zverte
iba špecializovanej opravovni alebo
sa obráťte na predajné miesto.

VAROVANIE pred poškodením
sluchu

Ak používate slúchadlá:•
Vysoká hlasitosť pri použí-
vaní slúchadiel môže viesť

k  strate sluchu. Pred vložením 
slúchadiel do uší stlmte hlasitosť! 
Pri príliš dlhom alebo príliš náhlom
vystavení vysokej hlasitosti môže
dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.
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POZOR – Vecné škody

Chráňte výrobok pred nárazmi,•
pádom, prachom, vlhkosťou,
priamym slnečným žiarením 
a extrémnymi teplotami.

Udržiavajte mimo dosahu špicatých•
a ostrých predmetov. 

Na výrobok nič neukladajte – ani•
v zavinutom ani v  rozvinutom
stave.

Výrobok nezrolujte príliš pevne,•
mohla by sa tým poškodiť elektro-
nika. Podložky neťahajte ani
netočte. 

Výrobok nepoužívajte na•
nerovnom povrchu. 

Výrobok používajte iba s priba-•
leným sieťovým adaptérom.

Výrobok umiestnite mimo oblasti•
silného elektromagnetického žia-
renia, mohlo by zničiť jeho funkcie. 

Na čistenie nepoužívajte ostré che-•
mikálie, agresívne ani abrazívne
čistiace prostriedky. 
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Prehľad (obsah balenia)
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riadiaci panel

reproduktor

repro-
duktor

crash

hi-hat (alebo snare)

pedále hi-hat

ride

pedále bass drum

paličky

snare (alebo hi-hat)

tomtom 2

tomtom 3

tomtom 1

USB kábel
USB sieťový 
adaptér

audiokábel, 
kolíkový konektor 

3,5 mm
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OFF/ON MP3 PHONES PEDAL USB/DC 5V

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

KIT výber zvuku

CLICK funkcia metronómu/výber rytmu

PLAY/STOP spustenie a zastavenie demo/metronómu

DEMO výber a prehrávanie demonahrávok

SPECIAL výmena umiestnenia hi-hat a snare

VOLUME + zvýšenie hlasitosti

VOLUME – zníženie hlasitosti

OFF/ON vypnutie/zapnutie

MP3 pripojenie MP3 prehrávača

PHONES pripojenie slúchadiel alebo externých 
reproduktorov

PEDAL pripojenie pedálov

USB/DC 5V napájanie prostredníctvom USB kábla

riadiaci panel

ovládacie
tlačidlá

zadná strana

prevádzková kontrolka

svieti pri každom tóne
svieti 
pri každom tóne



Pripojenie pedálov

Pripojte oba pedále do zdvojenejm

pripojovacej zdierky PEDAL.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

7

Vybalenie a postavenie

Opatrne vyberte zariadenie m

z obalu a odstráňte všetok 
obalový materiál.

Bicie nástroje úplne rozviňte m

a položte na čistý, rovný povrch. 

Pripojenie zariadenia do siete

Prepojte micro USB konektor 1.
USB kábla s pripojovacou
zdierkou USB/DC5V zariadenia 
a USB A konektor s USB sie-
ťovým adaptérom.

Zapojte sieťový adaptér do2.
zásuvky.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

US
B

Uvedenie do prevádzky
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Zapnutie/vypnutie zariadenia

Na zapnutie bicích nástrojovm

posuňte spínač OFF/ON na zadnej
strane zariadenia do polohy ON.  

     Prevádzková kontrolka pod 
tlačidlom DEMO svieti.

Na opätovné vypnutie bicíchm

nástrojov posuňte spínač OFF/ON
na zadnej strane zariadenia do
polohy OFF. 

Regulácia hlasitosti

Hlasitosť môžete nastaviť v  10 stup-
ňoch. Pri každom stlačení tlačidla
zaznie kontrolný tón v aktuálnej 
hlasitosti.

Na zvýšenie hlasitosti stlačte m

tlačidlo VOLUME+.

Na zníženie hlasitosti stlačte m

tlačidlo VOLUME-.

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

prevádzková kontrolka

Počúvanie demonahrávok

Pomocou demofunkcie môžete 
prehrávať 8 rôznych hudobných
skladieb:
Hardrock > Funk > Latin > Dance -
floor > Samba > Cha-Cha-Cha >
Swing (Hi-Hat) > Upbeat.

Na postupné prehrávanie m

uložených demonahrávok
v nekonečnej slučke stlačte 
opakovane tlačidlo DEMO. 

Na zastavenie prehrávania m

demonahrávok stlačte 
tlačidlo PLAY/STOP.

Na opätovné spustenie pre -m

hrávania naposledy vypočutej
demonahrávky stlačte tlačidlo
PLAY/STOP.

Na spustenie nasledujúcej demo-m

nahrávky stlačte tlačidlo DEMO.

Následne opísané rôzne nasta-
venia zvuku nemajú žiaden
vplyv na demonahrávky.

Základné funkcie
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Hrajte na bicích nástrojoch m

paličkami alebo prstami ako na
normálnych bicích nástrojoch.

Jeden pedál slúži na zaisteniem

zvuku hi-hat: 
S nohou na pedáli zaručíte
melódii hi-hat zatvorený zvuk. 
Ak stiahnete nohu z pedála, 
získa hi-hat otvorený zvuk.

Druhý pedál slúži ako bass drum.m

Výber zvuku

Môžete si vybrať z 5  rôznych
variantov zvuku:
Pop > Rock > Latin > Elektro > 
Percussion.

Na postupné prehrávanie rôznychm

variantov zvuku v nekonečnej
slučke stlačte opakovane 
tlačidlo KIT. 

     Pri každom stlačení tlačidla
zaznie kontrolný tón.

Výber rytmu (funkcia metronóm)

Môžete si vybrať z 3  rôznych
variantov rytmu:
4/4 > 3/4 > 6/8.

Na postupné vyvolanie rôznychm

rytmov v nekonečnej slučke
stlačte opakovane tlačidlo CLICK. 
Bicí nástroj udáva ako metronóm
rytmus, v ktorom môžete hrať.

Na ukončenie funkcie metronómm

stlačte znova PLAY/STOP.

Výmena umiestnenia snare 
a hi-hat

Na príp. lepšie prispôsobenie bicích
nástrojov svojim zvyklostiam môžete
vymeniť podložky snare a hi-hat.
Stlačte na to tlačidlo SPECIAL.

Hranie s hudobným doprovodom

Na sprevádzanie nahratých skladieb
(MP3) môžete pripojiť prehrávacie
zariadenie (smartfón, tablet, MP3
prehrávač).

Pripojte priložený audiokábel nam

výstup slúchadiel prehrávacieho
zariadenia a pripojovaciu zdierku
MP3 bicích nástrojov.

VOL
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-
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O
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nic Drum

snare (alebo hi-hat)

hi-hat (alebo snare)

Vlastná hra
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Riešenie:

Vykonajte reset: Vypnitem

zariadenie a na niekoľko
sekúnd vytiahnite USB kábel.
Odstráňte poruchu. Potom
znova pripojte zariadenie,
zapnite ho a znova sa pokúste
aktivovať požadované funkcie.

Ak zariadenie vydáva vŕzgavé alebo
iné rušivé zvuky…

Porucha:

Elektromagnetické polia v okolí•
zariadenia môžu mať rušivý vplyv.
Umiestnite zariadenie mimo 
elektromagnetických polí. 

Zariadenie používajte vždy na•
hladkom, rovnom podklade. 
Musí rovno dosadať.

Vyhnite sa miestam s veľkými•
výkyvmi teploty/vlhkosti.

Poruchy / pomoc

Ovládajte prehrávanie a hlasitosťm

prehrávača priamo na prehrá-
vači.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

 

MP
3

Pripojenie externých 
reprodukčných zariadení

Pripojte externé reprodukčném

zariadenie – napr. reproduktor,
slúchadlá alebo zosilňovač –
vhodným audiokáblom s 3,5 mm
kolíkovým konektorom do
zdierky PHONES. 

Interný reproduktor sa auto-
maticky vypne, keď je kábel
zasunutý v zdierke PHONES.
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Poutierajte riadiaci panel suchoum

a mäkkou handričkou.

NEBEZPEČENSTVO –
Nebezpečenstvo ohro-
zenia života v dôsledku
zásahu elektrickým
prúdom

Vytiahnite USB kábel zo zaria-•
denia, skôr ako vyčistíte zaria-
denie.

Zariadenie nesmie byť vystavené•
vlhkosti. Chráňte ho aj pred
kvapkajúcou a  striekajúcou
vodou.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré•
chemikálie, agresívne ani abra-
zívne čistiace prostriedky. 

Podložky môžete v prípadem

potreby utrieť vlhkou utierkou. 
Pri silnom znečistení môžete
použiť aj trochu jemného čistia-
ceho prostriedku na umývanie
riadu. Prostriedok na umývanie
riadu následne starostlivo umyte
a podložky dôkladne osušte. 

Bicie nástroje skladujte voľne m

zvinuté, chránené pred prachom,
vlhkosťou, extrémnymi teplotami
a priamym slnečným žiarením. 

Udržiavajte mimo dosahu m

špicatých a ostrých predmetov. 

Na bicie nástroje nič neukladaj -m

te – ani v  zvinutom ani v  rozvi-
nutom stave.

Likvidácia

Výrobok a  jeho obal boli vyrobené
z hodnotných materiálov, ktoré sa
dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a chráni životné
prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel 
separovaného zberu. Využite na to
miestne možnosti na zber papiera,
lepenky a  ľahkých obalov.

Zariadenia, ktoré sú 
označené týmto symbolom,
sa nesmú  likvidovať spolu
s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať
staré zariadenia oddelene od domo-
vého odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré
zariadenia bezplatne, vám poskytne
obecná alebo mestská správa.

Čistenie a uschovanie



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnov ších technologic  kých  postupov 
a podrobený prísnej  kontrole  kvality. Zaručujeme  bezchybnú akosť tohto
výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby  nedostatok,
výrobok reklamujte cez  distribútora, u ktorého ste ho zakúpili  (filiálka či
internetový obchod). Naši tamojší  kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú 
s vami ďalšie kroky. Záruka sa nevzťahuje na škody  spôsobe né nesprávnym
používaním výrobku, na diely  podliehajúce  rýchlemu  opotrebeniu ani na
 spotreb ný materiál. V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo
výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona. 

Číslo výrobku: 383 533
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Technické údaje

Model:                      383 533

Výkon:                     5 W

Reproduktory:        2x 3 W

Konektory:              micro USB vstup pre DC 5V
audiovstup 3,5 mm kolíkový konektor 
audiovýstup 3,5 mm kolíkový konektor 

Sieťový adaptér:     vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
výstup: 5,0 V 1,0 A 
Trieda ochranny: II  
(symbol~ pre striedavý prúd, pre jednosmerný prúd, 

zobrazenie pólov prípájacej zdierky, ochrana dvojitou izoláciou)

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively 
for:                           Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na 
technické a optické zmeny na výrobku.
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