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Sestava elektronických 
bicích

Návod k použití a zárukacs



Vážení zákazníci,

tato nová sestava elektronických bicích na doma a na cesty Vám nabízí
mnoho možností:

• 7 podložek: 1x snare, 3x toms, 1x crash, 1x ride, 1x hi-hat
• 2 pedály: 1x bass drum, 1x closed hi-hat
• výběr zvuků z 5 různých možností
• 3 rytmy (4/4 – 3/4 – 6/8)
• 8 předinstalovaných demo skladeb
• lze na ně hrát bubnovacími paličkami nebo prsty
• výstup zvuku pro sluchátka, zesilovač nebo PC
• audio vstup z MP3 přehrávacích zařízení
• 2 vestavěné reproduktory pro dobrý zvuk
• silikonový povrch otíratelný hadříkem 
• lze srolovat pro snadné přenášení

Přejeme Vám s tímto výrobkem mnoho radostných hodin.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní
pokyny a používejte tento výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu, aby nedopatřením nedošlo
ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro
 pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním sou-
časně předejte i tento návod. 

Účel použití

Tento výrobek slouží jako elektro-•
nický hudební nástroj k hraní na
bicích a přímému přehrávání 
z MP3 přehrávacích zařízení. 

Výrobek je koncipován pro sou-•
kromé použití a není vhodný ke
komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v•
suchých vnitřních prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti 

Tento výrobek není hračka pro děti!•
Děti nerozpoznají nebezpečí, která
mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s elektrickými přístroji.
Používání jen pod dozorem dospělé
osoby. 

Obalový materiál udržujte mimo•
dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebez-
pečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým
proudem

Výrobek nepoužívejte na•
volném prostranství ani 

v prostorách s vysokou vlhkostí.
Neobsluhujte výrobek vlhkýma
rukama.

Výrobek připojujte pouze do•
zásuvek instalovaných podle před-
pisů, jejichž síťové napětí odpovídá
technickým parametrům síťového
adaptéru. Zásuvka musí být dobře
přístupná, abyste z ní v případě
potřeby mohli síťový adaptér
rychle vytáhnout. 

Výrobek neuvádějte do provozu,•
pokud vykazuje viditelná poškození
nebo pokud spadl na zem.

Výrobek nesmí být vystaven kapa-•
jící ani stříkající vodě. Nestavte na
přístroj ani do jeho bezprostřední
blízkosti nádoby s kapalinami (např.
vázy nebo šálky s kávou).

Neprovádějte na výrobku žádné•
změny. Případné opravy výrobku
nechávejte provádět pouze 
v odborných servisech nebo 
v našem servisním centru.

VÝSTRAHA před poškozením
sluchu

Když budete používat slu-•
chátka do uší: Používání 
sluchátek do uší s nasta-

venou vysokou hlasitostí může vést
k ztrátě sluchu. Než si nasadíte slu-
chátka do uší, vždy na nich nejdřív
nastavte nízkou hlasitost! Pokud je
sluch příliš dlouho nebo příliš náhle
vystaven vysoké hlasitosti, může
utrpět trvalé poškození.
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POZOR na věcné škody

Chraňte výrobek před nárazy, •
pády, prachem, vlhkostí, přímým
slunečním zářením a extrémními
teplotami.

Výrobek udržujte v dostatečné•
vzdálenosti od špičatých a ostrých
předmětů.

Na výrobek nic neodkládejte –•
ať už na srolovaný nebo rozložený.

Výrobek nerolujte příliš na pevno,•
protože by to mohlo poškodit elekt-
roniku. Za podložky netahejte ani 
je nepřetáčejte. 

Výrobek nepoužívejte na nerovném•
podkladu. 

Používejte pouze dodaný síťový•
adaptér.

Výrobek udržujte v dostatečné•
vzdálenosti od elektromagnetic-
kého záření, protože by mohlo
zničit jeho funkci. 

K čištění přístroje nepoužívejte•
žíraviny ani agresivní nebo abra-
zivní čisticí prostředky.
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ovládací prvek

reproduktor

reproduktor

crash

hi-hat (nebo snare)

pedál hi-hat

ride

pedál bass drum

bubnovací paličky

snare (nebo hi-hat)

tomtom 2

tomtom 3

tomtom 1

Přehled (rozsah dodávky)

zvukový kabel 
s jackem 3,5 mm

USB kabel
USB siťový 
adaptér
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OFF/ON MP3 PHONES PEDAL USB/DC 5V

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

KIT volba zvuku

CLICK funkce metronomu / volba rytmu

PLAY/STOP spouštění a zastavování demo/metronomu

DEMO výběr demo skladeb a spuštění přehrávání

SPECIAL výměna pozice hi-hat a snare

VOLUME+ zvýšení hlasitosti

VOLUME– snížení hlasitosti

OFF/ON zapnutí/vypnutí

MP3 připojení MP3 přehrávacího zařízení

PHONES připojení sluchátek  nebo externích reproduktorů

PEDAL připojení pedálů

USB/DC5V napájení elektrickou energií přes USB kabel

Ovládací prvek

Ovládací
pole

Zadní strana 

kontrolka provozu

svítí u každého tónusvítí u každého tónu
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Vybalení a umístění

Vyjměte přístroj z obalu m

a odstraňte veškerý obalový
materiál.

Elektronické bicí úplně rozložte m

a položte je na čistou, vodorovnou
a rovnou plochu. 

Připojení k síti

Zástrčku mikro USB kabelu USB1.
zasuňte do připojovací zdířky
USB/DC5V přístroje a zástrčku
USB A zasuňte do USB síťového
adaptéru. 

Zasuňte síťový adaptér do2.
zásuvky. 

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

US
B

Připojení pedálů

Oba dva pedály zasuňte do zdvo-m

jené připojovací zdířky PEDAL.

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

Uvedení do provozu
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Zapnutí a vypnutí přístroje

K zapnutí elektronických bicíchm

posuňte vypínač OFF/ON na zadní
straně přístroje do polohy ON.  

     Rozsvítí se kontrolka provozu 
pod tlačítkem DEMO.

K opětovnému vypnutí elektro-m

nických bicích posuňte vypínač
OFF/ON na zadní straně přístroje
do polohy OFF. 

Regulace hlasitosti

Hlasitost můžete nastavit v 10 stup-
ních. Při každém stisknutí tlačítka
zazní kontrolní tón aktuální hlasi-
tosti. 

K zvýšení hlasitosti stiskněte m

tlačítko VOLUME+.

K snížení hlasitosti stiskněte m

tlačítko VOLUME-.

CLICK DEMO SPECIAL VOLUME+ VOLUME-KIT PLAY
STOP

kontrolka provozu

Poslech demo hudby

Pomocí demo funkce můžete pře-
hrát 8 různých hudebních skladeb:
hardrock > funk > latin > dancefloor >
samba > cha-cha-cha > swing (hi-
hat) > upbeat.

Pokud budete chtít, aby se m

v paměti uložené demo skladby
přehrávaly pořád dokola, stisk-
něte opakovaně tlačítko DEMO. 

K zastavení přehrávání demom

skladeb stiskněte tlačítko
PLAY/STOP.

Pro opětovné spuštění naposledym

poslouchané demo skladby stisk-
něte tlačítko PLAY/STOP.

Ke spuštění přehrávání následu-m

jící demo skladby stiskněte tla-
čítko DEMO.

V následující části popsaná
různá nastavení zvuku nemají
žádný vliv na demo skladby. 

Základní funkce
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Na elektronické bicí můžete hrátm

bubnovacími paličkami nebo
prsty jako na normální bicí. 

Jeden z pedálů je zodpovědný m

za zvuk hi-hat: 
S nohou na pedálu propůjčíte 
hi-hatu uzavřený zvuk. Když
sejmete nohu z pedálu dolů,
dostane hi-hat otevřený zvuk. 

Druhý pedál slouží jako bassm

drum.

Volba zvuku

Můžete si vybrat z 5 různých variant
zvuku: 
pop > rock > latin > elektro > perkuse.

Pokud budete chtít, aby se m

v paměti uložené různé varianty
zvuku přehrávaly pořád dokola,
stiskněte opakovaně tlačítko KIT. 

     Při každém stisknutí tlačítka zazní
kontrolní tón. 

Volba rytmu (funkce metronomu)

Můžete si vybrat ze 3 různých rytmů:
4/4 > 3/4 > 6/8.

Pokud budete chtít, aby se m

v paměti uložené různé rytmy
přehrávaly pořád dokola, stisk-
něte opakovaně tlačítko CLICK. 
Sestava elektronických bicích
dává rytmus jako metronom, 
se kterým můžete hrát. 

K ukončení funkce metronomum

stiskněte znovu tlačítko
PLAY/STOP.

Výměna pozice snare a hi-hat 

Pokud budete chtít případně přizpů-
sobit sestavu elektronických bicích
lépe Vašim zvyklostem, můžete pod-
ložky pro snare a hi-hat vyměnit. 
K tomuto účelu stiskněte tlačítko
SPECIAL.

Import hudby

Když budete chtít hrát jako doprovod
k nahraným skladbám (MP3), můžete
k sestavě připojit přehrávací zařízení
(smartphone, tablet, MP3 přehrávač).

Zastrčte dodaný zvukový kabelm

do výstupu pro sluchátka přehrá-
vacího zařízení a do připojovací
zdířky MP3 elektronických bicích.

VOL
UME
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snare (nebo hi-hat)

hi-hat (nebo snare)

Samostatné hraní
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Náprava:

Přístroj resetujte: Přístrojm

vypněte a vytáhněte z něj 
na několik sekund USB kabel.
Závadu odstraňte. Potom
přístroj opět připojte, zapněte
a zkuste požadované funkce
znovu. 

Pokud přístroj vydává bručící nebo
jiné rušivé zvuky …

Závada:

Elektromagnetické záření v okolí•
přístroje může vést k poruchám
funkčnosti. Přístroj odstraňte 
z oblasti elektromagnetického
záření. 

Přístroj používejte vždy na•
hladkém a rovném podkladu. 
Musí k podkladu ploše přiléhat. 

Vyhněte se místům, na kterých•
silně kolísá teplota/vlhkost
vzduchu. 

Závada / náprava

Přehrávání a hlasitost přehráva-m

cího zařízení ovládejte přímo na
přehrávacím zařízení samotném. 

Electro
nic Drum

OFF/ON
MP3

PHONES
PEDAL

USB/DC 5V

CLICK

DEMO
SPECIALVOLUME+VOLUME-

KIT

PLAY STOP

 

MP
3

Připojení externích přehrávacích
zařízení

Připojte externí přehrávací zaří-m

zení – např. reproduktor, slu-
chátka nebo zesilovač – pomocí
vhodného zvukového kabelu 
s jackem 3,5 mm do připojovací
zdířky PHONES. 

Interní reproduktor se automa-
ticky vypne, jakmile je ve
zdířce PHONES zasunutý nějaký
kabel. 
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Otřete ovládací prvek suchým m

a měkkým hadříkem.

Podložky můžete v případěm

potřeby otírat vlhkým hadříkem. 
Pokud je výrobek silně znečiš-
těný, můžete použít také trochu
prostředku na mytí nádobí.
Potom prostředek na mytí
nádobí důkladně otřete a pod-
ložky důkladně utřete.

NEBEZPEČÍ ohrožení
života úderem elektrickým
proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáh-•
něte z něj USB kabel. 

Přístroj nesmí být vystaven vlh-•
kosti. Chraňte jej i před kapající 
a stříkající vodou. 

POZOR na věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte•
žíraviny ani agresivní nebo abra-
zivní čisticí prostředky.

Elektronické bicí uchovávejtem

volně srolované tak, aby byly
chráněné před prachem, vlhkostí,
extrémními teplotami a přímým
slunečním zářením. 

Výrobek udržujte v dostatečném

vzdálenosti od špičatých 
a ostrých předmětů.

Na elektronické bicí nic neodklá-m

dejte – ať už na srolované nebo
rozložené.

Čištění a ukládání
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Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny 
z cenných recyklovatelných mate-
riálů. Recyklace snižuje množství
odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte
místních možností ke sběru papíru,
lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto
symbolem se nesmí vyha-
zovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona
povinni likvidovat odděleně od
domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých 
bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské
správy. 

Technické parametry

Model:                                383 533

Výkon:                                5 W

Reproduktor:                     2x 3 W

Přípojky:                             vstup mikro USB pro DC 5 V
audio vstup pro jacka 3,5 mm 
audio výstup pro jacka 3,5 mm  

Siťový adaptér:                  vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
výstup: 5,0 V 1,0 A 
Třída ochrany: II  
(symbol~ označuje střídavý proud, označuje stejnosměrný proud,

ukazuje pólování připojovací zásuvky, znamená och-

ranu dvojitou izolací)

Okolní teplota:                  +10 až +40 °C

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn. 
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Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben
nejnovějšími  výrobními postupy
a podroben přísné kontrole kvality.
Zaručujeme  bezvadnou kvalitu
tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně
 odstraníme veš keré  materiálové
a výrobní vady. Předpokladem pro
 poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo jed-
noho z prodejních partnerů autori-
zovaných společností Tchibo. Tato
záruka platí v rámci EU, ve
Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se
proti očekávání  vyskytla závada,
vyplňte přiložený  servisní šek a
zašlete jej spolu s kopií účtenky a
pečlivě  zabaleným výrobkem do
našeho  servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do
opravy  zavolejte prosím  do našeho
zákaznického  servisu Tchibo nebo
výrobek osobně odevzdejte v
nejbližší  po bočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody
 způsobené  neod bornou  manipulací,
na díly podléhající  rychlému
opotřebení ani na spotřební mate-
riál. Tyto můžete objed nat na uve-
deném  telefon ním čísle.
Opravy, na které se záruka nevzta-
huje, můžete nechat  provést na
vlastní náklady v servisním centru
Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje
zákonná záruční práva.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo  

Země

Tel. č. (přes den)

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete
jej  společně s výrobkem.

Pokud se nejedná
o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
 neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není
v záruční době a nevzta-
huje se na něj záruka,
 hradíte náklady na
 zaslání výrobku zpět.



Chyba/vada

Datum prodeje                             Datum/podpis

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 383 533

Číslo výrobku: 383 533

TCHIBO REPAIR CENTER 
EURO REPAIR 
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO

800 900 826
(zdarma)

pondělí - pátek  8:00 - 20:00 hod.
sobota                8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat  příslušenství
nebo máte nějaké dotazy  k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
 zákaznického  servisu Tchibo. Při  dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Výrobek bude opraven ve zmíněném  ser visním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a  zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu  servisního centra.
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