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Vážený zákazník!

 
Vaše nové elektronické bicie na doma a cesty vám ponúkajú množstvo možností:

 • 7 padov: 1-krát malý bubon, 3-krát prechodový, 1-krát činel crash,    
  1-krát činel ride, 1-krát činel hi-hat 
 • 2 nožné pedále: 1-krát veľký bubon, 1-krát zatvorený činel hi-hat 
 • výber zvuku zo 7 rôznych možností 
 • 4 doprovodné melódie 
 • 8 predinštalovaných demo skladieb  
 • ovládanie paličkami alebo prstami 
 • s funkciou krátkeho záznamu 
 • audiovýstup do slúchadiel, zosilňovača alebo počítača 
 • audiovstup zo sprievodného prehrávača MP3 
 • 2 integrované reproduktory na dobrý zvuk 
 • utierateľný silikónový povrch 
 • možnosť zvinutia na jednoduchšie prenášanie 
 
Želáme vám veľa zábavných hodín s týmto výrobkom. 
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia 
a výrobok používajte len spôsobom opísaným 
v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo 
k poraneniam alebo škodám.

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

Účel použitia
• Výrobok slúži ako elektronický hudobný nástroj 

na hru na bicie a na priamu reprodukciu zo 
sprievodných prehrávačov MP3. 

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

• Používajte ho iba v suchých interiéroch. 
 Výrobok používajte iba pri miernych 
 klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 
•  Výrobok nie je detská hračka! Deti nedokážu 

rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť 
pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými 
prístrojmi. Len na používanie pod dohľadom 
 dospelých.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. 
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým 
 prúdom
•  Nepoužívajte výrobok v exteriéri  

alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou 
vzduchu. Nemanipulujte s výrobkom s vlhkými 
rukami.

• Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalo-
vanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá 
technickým údajom sieťového adaptéra. Zásuv-
ka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový 
adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. 

• Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľ-
ných poškodeniach alebo po jeho páde.

• Chráňte výrobok pre kvapkajúcou alebo strieka-
júcou vodou. Neumiestňujte do bezprostrednej 
blízkosti prístroja alebo naň nádoby naplnené 
tekutinami (napr. vázy na kvety, kávové šálky).

•  Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. 
 Opravy výrobku zverte len špecializovanej 
 opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky 
 servis.

VAROVANIE pred poškodením sluchu
• Pri používaní slúchadiel: Vysoká 

hlasitosť môže pri používaní slúchadiel 
viesť k strate sluchu. Pred zapojením slúchadiel 
stíšte hlasitosť! Pri príliš dlhom alebo náhlom 
pôsobení hlasných zvukov môže dôjsť k naruše-
niu vášho sluchu.

POZOR – Vecné škody
• Chráňte výrobok pre nárazmi, pádom, prachom, 

vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a ex-
trémnymi teplotami.

• Nevystavujte ho kontaktu so špicatými alebo 
ostrými predmetmi.

• Neukladajte na výrobok žiadne predmety –  
a to ani vo zvinutom, ani rozvinutom stave.

• Príliš tesné zvinutie výrobku môže poškodiť 
jeho elektroniku. Neťahajte a nepretáčajte pady.

• Nepoužívajte výrobok na nerovných 
 podkladoch.

• Výrobok používajte len s pribaleným sieťovým 
adaptérom.

• Nevystavujte výrobok pôsobeniu intenzívnych 
elektromagnetických žiarení, pretože môžu 
 narušiť jeho fungovanie.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, 
 agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
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Prehľad (obsah balenia)

nízky stredný 
 prechodový

nízky hlboký 
 prechodový

perkusné pady

činel hi-hat  
otvorený/zatvorený

vysoký prechodový

malý bubon

riadiaci prvok

nožný pedál činelov hi-hat

USB sieťový  
adaptér USB kábel

činel crash

repro- 
duktor

činel ride

nožný pedál  
na veľký bubon

audiokábel, kolíkový 
 konektor 3,5 mm

paličky

reproduktor
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Riadiaci prvok

Ovládací panel (horná strana)

Ovládací panel (zadná strana)

VOL- zníženie hlasitosti

VOL+ zvýšenie hlasitosti

STYLE voľba štýlu/druhu zvuku

DEMO voľba a prehranie demo skladieb

REC záznam vlastnej skladby*

PLAY prehranie záznamu

RHY prehranie hudobného podkladu

START / STOP spustenie/zastavenie (demo skladby/hudobný podklad)

T– zníženie rýchlosti prehrávania (demo skladby/hudobný podklad)

T+ zvýšenie rýchlosti prehrávania (demo skladby/hudobný podklad)

POWER prevádzková kontrolka (svieti po zapnutí)

REC kontrolka záznamu (svieti pri aktívnom zázname)

* Po vypnutí prístroja sa záznam vymaže.

ON/OFF zapnutie/vypnutie prístroja

USB/DC 5V zapojenie prístroja do USB sieťového adaptéra alebo do PC/Mac

FOOT PEDAL zapojenie nožných pedálov

HEADPHONE audiovýstup: zapojenie slúchadiel alebo HiFi súpravy

MP3 audiovstup: zapojenie MP3 prehrávača

tlačidlá

spínače

kontrolky

prípojky
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Číslo výrobku: 622 149

Výrobca: 

Streetlife Music GmbH

Oelsnitzer Straße 58

08626 Adorf (Nemecko)

www.streetlife-music.com
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Vybalenie a poskladanie
  M Vyberte prístroj z obalu a odstráňte všetok 
obalový materiál.

  M Úplne rozviňte bicie a položte ich na čistý, 
rovný, nezvlnený podklad.

Zapojenie elektrickej energie
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1. Zapojte konektor micro USB USB kábla do 
portu USB/DC 5V na prístroji a konektor 
USB-A do pribaleného sieťového adaptéra  
do vášho počítača.

2. Zapojte (príp.) sieťový adaptér do zásuvky.

Zapojenie nožných pedálov
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  M Zapojte oba nožné pedále do prípojky  
(na dvojité obsadenie) FOOTPEDAL.

Zapnutie/vypnutie prístroja
  M Na zapnutie bicích prepnite spínač  
na zapnutie/vypnutie ON/OFF na zadnej 
strane prístroja do polohy ON.  

  Prevádzková kontrolka POWER na hornej 
strane riadiaceho prvku svieti.

  M Na opätovné vypnutie bicích prepnite spínač 
na zapnutie/vypnutie ON/OFF na zadnej 
strane prístroja do polohy OFF. 

  Prevádzková kontrolka POWER zhasne.

Prístroj je vybavený automatickým 
 vy pínaním: Po nečinnosti trvajúcej  
1 minútu sa prepne do režimu spánku.  
Na aktivovanie sa dotknite niektorého  
z perkusných padov.

Regulácia hlasitosti
Hlasitosť môžete nastaviť v 10 stupňoch.  
Pri každom stlačení tlačidla zaznie kontrolný tón 
s aktuálnou hlasitosťou.

  M Na zvýšenie hlasitosti stláčajte tlačidlo VOL+.

  M Na zníženie hlasitosti stláčajte tlačidlo VOL-. 

Hra na bicie

Perkusné pady
  M Na perkusné pady hrajte paličkami alebo 
prstami ako na normálnych bicích.

Nožné pedále
Pravý nožný pedál ovláda veľký bubon:

  M Šliapte naň v rytme.

Ľavý nožný pedál ovláda činel hi-hat: 

  M Pri zošliapnutom nožnom pedáli dosiahnete 
uzatvorený zvuk činelu hi-hat. 

  M Pri nezošliapnutom nožnom pedáli 
 dosiah nete otvorený zvuk činelu hi-hat. 

Uvedenie do prevádzky Základné funkcie
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Keď pedál nezapojíte, bude mať činel 
 hi-hat vždy uzatvorený zvuk.

Voľba štýlu/druhu zvuku
Môžete si vybrať zo 7 rôznych variantov zvuku: 
Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hiphop > 
Jazz.

  M Na postupné prehrávanie rôznych variantov 
zvuku v nekonečných slučkách stláčajte 
 opakovane tlačidlo STYLE. 

  Pri každom stlačení tlačidla zaznie kontrolný 
tón.

Prehrávanie demo hudby
Funkcia demo vám umožní prehrávanie  
8 hudobných titulov z rôznych hudobných štýlov 
ako hudobného podkladu: 
Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > 
Cha-Cha-Cha > Swing (Hi-Hat) > Upbeat.

  M Na vyvolanie uložených demo titulov stlačte 
tlačidlo DEMO. 

  M Na prechod na nasledujúci demo titul znovu 
stlačte tlačidlo DEMO.

  M Na opakovanú reprodukciu demo titulov 
 znovu stlačte tlačidlo DEMO.

Vyššie opísané rôzne nastavenia zvuku 
nemajú vplyv na demo tituly.

Prehranie titulov hudobného podkladu
Môžete prehrávať vami predvolené hudobné 
 tituly a bubnovať do nich.

  M Na vyvolanie uložených titulov hudobného 
podkladu stlačte tlačidlo RHY.

  M Na prechod na nasledujúci hudobný titul 
stlačte tlačidlo RHY 2-krát.

  M Na zastavenie aktuálneho hudobného titulu  
a na jeho opätovné spustenie stlačte tlačidlo 
START/STOP.

Prehranie hudobného podkladu  
zo sprievodných prehrávačov MP3
Môžete prehrávať hudobné tituly vo formáte MP3 
z vašich sprievodných prehrávačov MP3, ako sú 
smartfóny, tablety alebo MP3 prehrávače a do 
toho bubnovať.
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MP3

FOOTPEDAL HEADPHONE
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  M Zapojte sprievodný prehrávač MP3 cez výstup 
na slúchadlá pomocou pribaleného audiokábla 
s kolíkovým konektorom 3,5 mm do prípojky 
MP3.

  M Výber hudobných titulov, spúšťanie/zastavo-
vanie reprodukcie a reguláciu hlasitosti reali-
zujte výlučne na sprievodnom prehrávači.

Úprava tempa
Tempo demo hudobných titulov alebo titulov 
 hudobného podkladu môžete upraviť podľa vašej 
rýchlosti bubnovania:

  M Tlačidlom T- spomalíte tempo hudobného  
 titulu.

  M Tlačidlom T+ zrýchlite tempo hudobného 
 titulu.

Rýchlosť hudobných titulov z vášho sprie-
vodného prehrávača MP3 sa nedá meniť.
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Záznam hry na bicie
Vašu hru na bicie si môžete dočasne zaznamenať 
a potom priamo prehrať. 

•  Záznam sa pri vypnutí prístroja vymaže, 
resp. sa prepíše nasledujúcim záznamom.

•  Počas zaznamenávania môžete prehrá-
vať tituly hudobného podkladu, ako aj 
súbory MP3, tie sa ale nezaznamenajú.

1. Zvoľte titul hudobného podkladu alebo 
 hudobný titul vo formáte MP3 podľa vyššie 
uvedeného opisu.

2. Stlačte tlačidlo REC.

  Kontrolka REC svieti a záznam sa spustí.

3. Na spustenie hudobného podkladu stlačte 
tlačidlo START/STOP, resp. spustite sprie-
vodný prehrávač MP3 a paralelne bubnujte.

4. Na ukončenie záznamu stlačte tlačidlo PLAY.

  Kontrolka REC zhasne, záznam sa zastaví  
a váš záznam (len bicie) sa prehrá.

Zapojenie externých reprodukčných 
 prístrojov
Hudobný podklad a vaše bubnovanie môžete 
 prehrať aj cez externé prístroje, ako sú napr. 
 reproduktory, slúchadlá alebo zosilňovače.
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  M Zapojte externý reprodukčný prístroj 
 pomocou pribaleného audiokábla s kolíkovým 
konektorom 3,5 mm do prípojky HEAD-
PHONE. 

Interný reproduktor sa automaticky 
 vypne, len čo zapojíte kábel do prípojky 
HEADPHONE.

Poruchy / pomoc

Keď prístroj hučí alebo produkuje iné zvuky …

• Elektromagnetické žiarenia v okolí prístroja 
môžu spôsobovať funkčné poruchy. 
 Premiestnite prístroj z dosahu elektromagne-
tických žiarení. 

• Prístroj používajte vždy na hladkom  
a rovnom podklade. Musí ležať na plocho.

•  Vyhýbajte sa miestam s intenzívnym kolísa-
ním teplôt/vlhkosti.

Keď už nič nepomôže …

• Použite reset:  
Vypnite prístroj a na niekoľko sekúnd 
 vytiahnite USB kábel.  
Následne znovu zapojte prístroj, zapnite ho  
a opäť skúste želanú funkciu.

Čistenie a uschovanie

  NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo 
ohrozenia života v dôsledku zásahu 
 elektrickým prúdom

• Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový 
adaptér zo zásuvky.

• Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. 
Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajú-
cou vodou.

POZOR – Vecné škody

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, 
 agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

  M Poutierajte riadiaci prvok suchou a mäkkou 
handrou.
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  M Pady môžete v prípade potreby poutierať 
vlhkou handrou.  
Pri intenzívnom znečistení môžete použiť  
aj trochu jemného čistiaceho prostriedku na 
riad.  Následne čistiaci prostriedok starostlivo 
zotrite a dôkladne osušte pady.

  M Voľne zvinuté bicie uschovajte na mieste 
chránenom pred prachom, vlhkosťou, 
 extrémnymi teplotami a priamym slnečným 
žiarením.

  M Nevystavujte ich kontaktu so špicatými alebo 
ostrými predmetmi.

  M Neukladajte na bicie žiadne predmety – a to 
ani vo zvinutom, ani rozvinutom stave.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných 
materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa zni-
žuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

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

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

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré  prístroje 
oddelene od domového odpadu.   
Elektrické prístroje obsa hujú nebezpečné látky. 
Tieto môžu byť pri  nesprávnom skladovaní a lik-
vidácii škodlivé pre  životné prostredie a zdravie. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú 
staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša 
obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:    622 149

USB sieťový adaptér:  
 Model:  DSA-5PF07-05 FEU 050100 
 Výrobca: Dee Van Enterprise Co., Ltd. 
 Vstup:   100–240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A 
 Výstup:  5,0 V   1000 mA  5 W 
    (Symbol  znamená jednosmerný prúd.)  

    (Symbol  ukazuje pólovanie konektora.) 

 Účinnosť v prevádzke Ø:   74,55 % 
 Príkon pri nulovom zaťažení: 0,05 W 
 Trieda ochrany:     II  

Teplota prostredia:   +10 až +40 °C

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


