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Kedves Vásárlónk!

Új elektromos dobja számos lehetőséget kínál akár otthon, akár
útközben:

   •     7 tányér: 1 pergődob, 3 db tam, 1 beütő cin, 1 kísérő cin, 1 lábcin
   •     2 lábpedál: 1 lábdob, 1 zárt lábcin
   •     hangzás kiválasztása 5 különböző lehetőség közül
   •     3 ritmus (4/4 – 3/4 – 6/8)
   •     8 előre telepített demo dal
   •     dobverőkkel és ujjakkal is használható
   •     audio kimenet fejhallgatóhoz, erősítőhöz vagy számítógéphez
   •     audio bemenet MP3 lejátszóról
   •     2 beépített hangszóró a jó hangzáshoz
   •     letörölhető szilikon felület
   •     feltekerhető az egyszerű szállításhoz
Szórakoztató időtöltést kívánunk!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülé -
sek és károk elkerülése érdekében,
csak az útmutatóban leírt módon
használja a terméket. 

Őrizze meg az útmutatót, hogy
szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől,
az útmutatót is adja oda az új tulaj-
donosnak.

Rendeltetés

A termék elektromos hangszerként•
szolgál dobolásra és MP3 lejátszók -
ról való közvetlen lejátszáshoz. 

A termék magánjellegű felhaszná-•
lásra alkalmas, üzleti célokra nem
használható.

A termék csak száraz, belső•
 helyiségekben használható. 

VESZÉLY gyermekek esetében 

Nem gyerekjáték! •
A gyermekek nem ismerik fel az
elektromos készülékek nem meg -
felelő használatából esetlegesen
következő veszélyeket. Csak felnőtt
felügyelete mellett használható. 

Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag•
gyermek kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll
fenn! 

VESZÉLY elektromos áram
 következtében

Ne üzemeltesse a készüléket•
a szabadban vagy magas

páratartalmú helyiségekben. 
Ne használja a terméket nedves
kézzel.

Csak olyan,  szakszerűen beszerelt•
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa
a termé ket, amelynek a hálózati
feszültsége megegyezik a hálózati
adapter műszaki adataival. 
A csatlakozóaljzatnak könnyen
elérhető helyen kell lennie, hogy
szükség esetén gyorsan ki lehessen
húzni a hálózati adaptert. 

Ne használja a terméket, ha sérülés•
látható rajta vagy leesett.

A termék nem érintkezhet csöpögő•
vagy spriccelő vízzel. Ne állítson 
a készülékre vagy annak közvetlen
közelébe folyadékkal teli edényeket
(pl. vázát vagy kávéscsészét).

Semmilyen változtatást ne hajtson•
végre a terméken. A szükséges
javításokat bízza szakemberre,
vagy forduljon a kereskedőhöz.

VIGYÁZAT - halláskárosodás

Fülhallgató használata•
esetén: Halláskárosodáshoz
vezethet, ha a fülhallgatót

nagy hangerőre állítva használja.
Mielőtt felhelyezi a fülhallgatót,
állítsa halkra a hangerőt! Hallása
károsodhat, ha túl sokáig vagy túl
hirtelen magas hangerőnek van
kitéve.
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FIGYELEM – anyagi károk

Óvja a terméket ütődéstől, leesés -•
től, portól, nedvességtől, közvetlen
napsugárzástól és szélsőséges
hőmérsékletektől.

Tartsa távol a terméktől az éles •
és hegyes tárgyakat.

Ne tegyen semmit a termékre –•
 sem feltekelt sem kihajtott
 állapotban. 

Ne tekerje fel túl erősen a termé -•
ket. Ellenkező esetben sérülhet 
az elektronika. Ne húzza vagy
 csavarja meg a tányérokat.

Ne használja a terméket egyenet -•
len felületen.

Csak a mellékelt hálózati adaptert•
használja.

Tartsa távol a terméket az erős•
elektromágneses sugárzástól, 
mert ez tönkreteheti a termék
működését.

A termék tisztításához ne használ -•
jon maró vegyszert, illetve agresz-
szív vagy súroló hatású tisztító-
szert.



5

VOL
UME

-

VOL
UME

+

SPE
CIAL

DEM
O

PLA
Y
STO

P

CLI
CK

KIT

Electro
nic Drum

kezelőelem

hangszóró

 hang-
 szóró

beütő cintányér

lábcin (vagy pergődob)

lábcin pedálja

kísérő 
cintányér

lábdob pedálja

dobverők

pergődob (vagy lábcin)

tamtam 2

tamtam 3

tamtam 1

3,5 mm-es jack dugó

Termékrajz (tartozékok)

USB-hálózati adapter
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OFF/ON MP3 PHONES PEDAL USB/DC 5V

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

KIT hangzás kiválasztása

CLICK metronóm funkció / ritmus kiválasztása

PLAY/STOP demo/metronóm indítása és leállítása

DEMO demo-dal választása és lejátszása

SPECIAL a lábcin és a pergődob helyzetének cseréje

VOLUME+ hangerő növelése

VOLUME– hangerő csökkentése

OFF/ON ki-/bekapcsolás

MP3 MP3-lejátszó csatlakoztatása

PHONES fejhallgató vagy külső hangszóró csatlakoztatása

PEDAL lábpedál csatlakoztatása 

USB/DC5V elektromos hálózati csatlakozás USB-kábellel

Kezelőelemek

Kezelőfelület

Hátlap

működésjelző kontroll-lámpa

minden hangnál világítminden hangnál világít



7

Kicsomagolás és elhelyezés

Vegye ki a terméket a csomago-m

lásból, és távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.

Tekerje ki teljesen a dobot ésm

helyezze egy tiszta, sima és
egyenletes felületre.

Csatlakoztatás az elektromos
hálózathoz

Csatlakoztassa az USB-kábel1.
micro-USB-dugóját a készülék
USB/DC5V aljzatához, és az 
USB-A-dugót az USB- hálózati
 adapterhez.

Dugja be a hálózati adaptert 2.
egy csatla kozóaljzatba.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

US
B

Lábpedál csatlakoztatása

Csatlakoztassa a lábpedálokat m

a kettős PEDAL aljzathoz.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

Üzembe helyezés
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Készülék be-/kikapcsolása

A dob bekapcsolásához tolja am

készülék hátoldalán található
OFF/ON be-/kikapcsoló gombot 
az ON állásba.  

     A DEMO gomb alatt található
működésjelző kontroll-lámpa
világít.

A dob kikapcsolásához tolja am

készülék hátoldalán található
OFF/ON be-/kikapcsoló gombot 
az OFF állásba.  

Hangerőszabályozás

A hangerő 10 fokozatban szabályoz-
ható. Minden gombnyomásnál az
aktuális hangerőn szóló hangjelzés
hallható.

A hangerő növeléséhez nyomjam

meg a VOLUME+ gombot.

A hangerő csökkentéséhezm

nyomja meg a VOLUME- gombot.

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

működésjelző 
kontroll-lámpa

Demo zene hallgatása

A demo funkcióval 8 különböző
zeneszám játszható le: Hardrock >
Funk > Latin > Dance floor > Samba >
Cha-Cha-Cha > Swing (lábcin) >
Upbeat.

A demo zeneszámok egymásm

utáni végtelenített lejátszásához
nyomja meg újra a DEMO gombot. 

A demo zeneszámok lejátszá-m

sának megállításához nyomja
meg a PLAY/STOP gombot.

Az utoljára lejátszott demom

 zeneszám ismételt elindításához
nyomja meg a PLAY/STOP gombot.

A következő demo zeneszámm

elindításához nyomja meg 
a DEMO gombot.

A következőkben leírt különféle
hangbeállítások nincsenek

hatással a demo zeneszámokra.

Alapfunkciók
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Doboljon a dobverőkkel vagy m

az ujjaival úgy, mint egy rendes
dobon.

Az egyik lábpedál a lábcinm

 hangzásáért felelős: 
Ha a lábát a lábpedálra helyezi,
akkor a láb cinnek egy zárt han -
got kölcsönözhet. Ha leveszi róla
a lábát, a lábcin hangja nyitottá
válik.

A másik lábdob pedálként szolgál.m

Hangzás kiválasztása

5 különböző hangzás közül
választhat: 
Pop > Rock > Latin > Elektro >
 Percussion.

A különböző hangzások egymásm

utáni végtelenített lejátszásához
nyomja meg többször a KIT
gombot. 

     Minden gombnyomásnál
 ellenőrző hangjelzés hallható.

Ritmus kiválasztása 
(metronóm funkció)

3 különböző ritmus közül választhat: 
4/4 > 3/4 > 6/8.

A különböző ritmusok egymásm

utáni végtelenített lejátszásához
nyomja meg többször a CLICK
gombot. 
A dob, mint egy metro nóm, előre
beállítja a ritmust, amellyel
együtt dobolhat.

A metronóm funkció leállításáhozm

nyomja meg ismét a PLAY/STOP
gombot.

A lábcin és a pergődob helyzetének
cseréje

Ahhoz, hogy a dobok esetleg jobban
meg feleljenek a szokásainak, kicse-
rélheti a pergődob és a lábcin
tányérjait. Ehhez nyomja meg 
a SPECIAL gombot.

Zene importálása

Felvett dalok (MP3) kíséretként való
lejátszásához csatlakoztathat a
dobhoz egy lejátszót (okostelefon,
táblagép, MP3-lejátszó).

Csatlakoztassa a mellékeltm

 audiokábelt a lejátszó fejhall-
gató-kimenetéhez és a dob 
MP3 aljzatához.

VOL
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+
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O
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nic Drum

pergődob 
(vagy lábcin)

lábcin (vagy pergődob)

Önálló dobolás
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Hibaelhárítás:

Végezze el a Reset műveletet:m

Kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki néhány másodpercre
az USB-kábelt. Hárítsa el az
üzemzavart. Ezután csatla -
koztassa és kapcsolja be újra 
a készüléket, majd próbál ja
újra a kívánt funkciót.

Ha a készülék zümmög vagy más zajt
ad ki …

Üzemzavar:

A készülék környezetében talál-•
ható elektromágneses sugárzás
működési zavarokhoz vezethet.
Távolítsa el a készüléket az
 elek tromágneses sugárzás
 hatóköréből. 

A készüléket mindig sima,•
egyenes felületen használja.
Simán fel kell feküdnie a felületre.

Kerülje az olyan helyeket, ahol •
a hőmérséklet/páratartalom
nagyon ingadozik.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lejátszást és a hangereőtm

magán a csatlakoztatott
 készüléken vezérelheti.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP
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Külső lejátszókészülék
 csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy külső leját-m

szókészüléket – pl. hangszórót,
fejhallgatót vagy erősítőt – egy
3,5 mm-es, jack dugós, megfelelő
audiokábellel a PHONES aljzahoz. 

A belső hangszóró automati-
kusan kikapcsol, amint kábel

található a PHONES aljzatban.



11

A kezelőelemeket száraz, puham

ruhával törölje le.

Amennyiben szükséges, töröljem

át a tányérokat egy nedves ken-
dővel.
Erős szennyeződés esetén egy
kevés kímélő mosogatószert is
használhat. Ezután gondosan
törölje le a mosogatószert, 
és alaposan törölje szárazra 
a tányérokat.

VESZÉLY – életveszély
áramütés következtében

A tisztítás előtt húzza ki az USB-•
kábelt a készülékből.

A készülék nem érintkezhet•
 nedvességgel. Óvja csepegő 
és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne•
használ jon maró vegyszert,
illetve agresszív vagy súroló
hatású tisztítószert.

A dobot lazán feltekerve tárolja,m

por, nedvesség, szélsőséges
hőmérsékletek és közvetlen
 napfény ellen védett helyen.

Óvja a terméket éles és hegyesm

tárgyak tól.

Ne helyezzen semmit a dobra –m

sem kitekert, sem  feltekert
 állapotban.

Tisztítás és tárolás
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Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes,
újrahasznosítható anyagokból
készültek. Az anyagok újrahasznosí-
tása csökkenti a hulladék mennyi-
ségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolítása -
kor ügyeljen a szelektív hulladék-
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készü-
lékek nem kerülhetnek a
háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a ház-
tartási hulladéktól különválasztva,
hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolat -
ban az illetékes települési vagy
városi hivataltól kaphat felvilágosí-
tást.

Műszaki adatok

Modell:                                383 533

Teljesítmény:                     5 watt

Hangszóró:                        2x 3 watt

Aljzatok:                             micro-USB bemenet DC 5V
audio bemenet 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz
audio kimenet 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz 

Hálózati adapter:              bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
kimenet: 5,0 V 1,0 A 
érintésvédelmi osztály: II  
(A ~ jel váltóáramot, a jel egyenáramot jelent, 
a jel az aljzat polaritását jelzi, a jel 
kettős szigetelés által nyújtott védelmet jelent)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:        Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során 
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Ezt a terméket a legújabb gyártási
eljá rásokkal állították elő, és  szigorú
minő ségellenőrzésnek vetették alá.
A Tchibo Budapest Kft. (további ak ban:
Forgalma zó) garanciát vállal a termék
kifogásta lan minőségéért.

Jótállási feltételek:
A Forgalmazó – az egyes tartós
fogyasz tási cikke kre vonatko zó köte-
lező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)
Kormány rende let alapján – fogyasztói
szerződés keretében általa értékesí-
tett, jelen jótállási jegyen feltüntetett,
új tartós fogyasztási cikkre 3 éves
idő tar tam ra kötelező jótállást vállal.
A kötelező jótállás 3 éves időtartama
a fogyasztási cikk fogyasztó részé re
történő átadásával, vagy ha az üzem -
be helyezést a Forgalmazó, illetve
megbízottja végzi, az üzembe helye-
zése napjával kezdő dik. A kötelező
jótállás Magyar or szág közigazgatási
 területén érvényes.

A jótállási igény a jótállási jeggyel
érvénye síthető (151/2003. (IX.22.)
 Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási
jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesíthe ti,  feltéve, hogy fogyasz-
tónak minő sül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.)
8:1. § 3. pontja értelmé ben fo gyasz tó:
a szakmája, önálló fog lalkozása vagy
üzleti tevékeny sége kö rén kívül eljáró
ter mé sze tes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a
értelmében, szavatos sá gi igé nye érvé -
nyesítésekor a szerződés megkötését
a fo gyasztónak kell bizonyítania.
A szer ződés megkötését bizo nyí tott -
nak kell tekinteni, ha az ellenérték

megfizetését igazoló bizonylatot - 
az általános for gal mi adóról szóló
 törvény alap ján kibocsátott számlát
vagy nyugtát - a fogyasz tó bemutatja. 
A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárló -
kat, hogy a jótállási igények zökkenő -
men tes érvényesítése érdekében 
az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásár-
lókat, hogy a készü lék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassák
végig a használati (kezelési)
útmuta tót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatos-
ságon alapuló jogai: a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; 
az egyes tartós fogyasztási  cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet;
valamint a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vo nat kozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási
 szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rende let  szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező
jótállás a Fogyasztók törvény ből eredő
szavatossági és egyéb jogait nem
érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult
kijavítást vagy kicserélést igényel het,
kivéve, ha a választott kellékszavatos-
sági jog  teljesítése lehetet len, vagy ha
az a kötelezettnek – másik kelléksza -
vatossági igény  teljesítésével összeha-
sonlítva -  aránytalan többletköltséget
ered mé nyezne, figyelembe véve

Garanciális feltételek
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a szolgáltatás  hibátlan állapotban
 képviselt értékét, a szerző désszegés
súlyát és a kellékszavatossági jog telje-
sítésével a jogosultnak okozott érdek-
sérelmet; vagy az ellen szolgál ta tás
arányos leszál lítását igényelheti, a
hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathat -
ja, vagy a szerző déstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást vagy a kicseré-
lést nem vállalta, e kötelezettségének -
a dolog tulaj donságaira és a jogosult
által elvárható rendeltetésére figye-
lemmel meg felelő határidőn belül,
a jogosult érdekeit kímélve - nem tud
eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
7. §-a szerint, ha a fo gyasztó a
fogyasz tási cikk meghibásodása miatt
a vásár lástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül
érvé nyesít csere igényt, a vállalkozás
nem hivatkoz hat a Polgári Törvénykö-
nyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.
§ (2) bekezdés a) pontja értelmében
aránytalan többletköltség re, hanem
köteles a fogyasztási cikket kicserél ni,
felté ve, hogy a meghibásodás a ren-
deltetésszerű használatot akadályoz -
za.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló
igé nye érvé nyesítésé vel kapcsolatos
nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell
intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat
elkerülése érdekében a termékhez
használati (kezelési) útmutatót mellé-
kelünk. Kérjük, hogy az abban foglal-
takat, saját érdeké ben tartsa be, mert
a használati útmutatótól eltérő hasz-
nálat, keze lés folytán bekövetkezett
hiba esetén a készülékért jótállást
nem vállalunk. Nem vonatkozik
a jótállás a kopásnak kitett részekre, 
a vízkő okozta károkra és a felhasz ná -
lásra kerülő anyagokra sem. A köte-
lező jótállás meg szűné sét eredménye -
zi a szak sze rűt len szere lés és üzembe
helye zés, a jótállási időn belül törté nő
 illeték telen beavatko zás.

A jelen jótállás nem korlátozza a tör-
vényben előírt szavatossági jogokat.
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Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 383 533 

Termék megnevezése

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
 22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.

MAGYARORSZÁG

Jótállás kezdete
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