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Kedves Vásárlónk!

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

 • 7 tányér: 1 pergődob, 3 tam, 1 beütő cin, 1 kísérő cin, 1 lábcin 
 • 2 lábpedál: 1 lábdob, 1 zárt lábcin 
 • hang kiválasztása 7 különböző lehetőség közül 
 • 4 kísérődallam 
 • 8 előre telepített demó dal 
 • dobverőkkel és ujjakkal is használható 
 • rövid idejű felvétel funkcióval 
 • audio kimenet fejhallgatóra, erősítőre vagy számítógépre 
 • audio bemenet MP3-fájlokhoz 
 • 2 beépített hangszóró a jó hangzáshoz 
 • törölhető szilikon felület 
 • feltekerhető az egyszerű szállítás érdekében 
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 sérülések 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 meg-
válik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új 
tulajdonosnak.

Rendeltetés
• A termék elektromos hangszerként szolgál 

 dobolásra és MP3 lejátszókról való közvetlen 
 lejátszáshoz. 

• A termék magánjellegű felhasználásra alkal-
mas, ipari célokra nem használható.

• A készüléket csak száraz, belső helyiségekben 
használja. A terméket csak mérsékelt éghajlati 
körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében 
•  Nem gyerekjáték! A gyermekek nem ismerik fel 

az elektromos készülékek használatából adódó 
veszélyeket. Csak felnőtt felügyelete mellett 
használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek 
kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély 
áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram következtében
•  Ne üzemeltesse a készüléket a szabad-

ban vagy magas páratartalmú helyisé-
gekben. Ne használja a terméket nedves kézzel.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozó-
aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek 
hálózati feszültsége megegyezik a hálózati 
adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzat-
nak 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 spric-
celő vízzel. Ne állítson a készülékre vagy annak 
közvetlen közelébe folyadékkal teli edényeket 
(pl. vázát vagy kávéscsészét).

•  Semmilyen változtatást ne hajtson végre a ter-
méken. A szükséges javításokat bízza szakem-
berre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

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.

FIGYELEM – anyagi károk
• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, 

nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és 
szélsőséges hőmérsékletektől.

• Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.

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

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

• Ne használja a terméket egyenetlen felületen.

• A terméket kizárólag a mellékelt hálózati adap-
terrel használja.

• Tartsa távol a terméket az erős elektromágne-
ses sugárzástól, mert ez tönkreteheti a termék 
működését.

• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, il-
letve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
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Kezelőelemek

Kezelőfelület (felső oldal)

Kezelőfelület (hátoldal)

VOL– Hangerő csökkentése

VOL+ Hangerő növelése

STYLE Stílus/hangzás kiválasztása

DEMO Demo-dal választása és lejátszása

REC Saját játék felvétele *

PLAY Felvétel lejátszása

RHY Kísérőzene lejátszása

START/STOP Indítás / leállítás (demó / kísérőzene)

T– Lejátszás sebességének csökkentése (demó / kísérőzene)

T+ Lejátszás sebességének növelése (demó / kísérőzene)

POWER Működésjelző kontroll-lámpa (bekapcsolás után világít)

REC Felvétel kontroll-lámpa (felvétel közben világít)

* A felvétel a készülék kikapcsolásakor törlődik.

ON/OFF Készülék be-/kikapcsolása

USB/DC 5V Készülék csatlakoztatása USB-hálózati adapterhez vagy számító-
géphez

FOOT PEDAL Lábpedál csatlakoztatása 

HEADPHONE Audio kimenet: fejhallgató vagy hifi csatlakoztatása

MP3 Audio bemenet: MP3-lejátszó csatlakoztatása

gombok

kapcsoló

kontroll- 
lámpák

csatla-
kozó-

aljzatok
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Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés
  M Vegye ki a terméket a csomagolásból, és 
 távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

  M Tekerje ki teljesen a dobot és helyezze egy 
tiszta, sima és egyenletes felületre.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
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1. Csatlakoztassa az USB-kábel micro USB-csatla-
kozóját a készülék USB/DC 5V csatlakozó-
aljzatához és az USB-A-csatlakozót a mellékelt 
USB-hálózati adapterrel vagy a zá mít ógéppel.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozó-
aljzatba.

Lábpedál csatlakoztatása 
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  M Csatlakoztassa mindkét lábpedált a  
(kettős) FOOTPEDAL csatlakozóhüvelybe.

Alapfunkciók

Készülék be-/kikapcsolása
  M A dob bekapcsolásához tolja a készülék 
 hátoldalán található ON/OFF be-/kikapcsoló 
gombot az ON állásba.  

  A POWER működésjelző kontroll-lámpa a 
 vezérlőelem tetején világít.

  M A dob kikapcsolásához tolja a készülék 
 hátoldalán található ON/OFF be-/kikapcsoló 
gombot az OFF állásba.  

  A POWER működésjelző kontroll-lámpa 
 kialszik.

A készülék automatikus kikapcsolás 
üzemmóddal rendelkezik: Ha 1 percig nem 
érzékel aktivitást, alvó üzemmódba kap-
csol. Visszakapcsoláshoz nyomjon meg 
egy dobtányért.

Hangerőszabályozás
A hangerő 10 fokozatban szabályozható. Minden 
gombnyomásnál az aktuális hangerőn szóló 
hangjelzés hallható.

  M A hangerő növeléséhez nyomja meg a VOL+ 
gombot. 

  M A hangerő csökkentéséhez nyomja meg  
a VOL– gombot.

Dobolás

Dobtányérok
  M Doboljon a dobtányérokon a dobverőkkel 
vagy az ujjaival úgy, mint egy  rendes dobon.

Lábpedálok
A jobb lábpedál lábdobként szolgál:

  M Ritmusra nyomja a lábával.

A bal lábpedál a lábcin hangzásáért felelős:  

  M Ha a lábát a lábpedálra helyezi, akkor  
a  lábcinnek zárt hangot kölcsönözhet. 
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  M Ha leveszi róla a lábát, a lábcin hangja 
 nyitottá válik. 

Ha nem csatlakoztatja a pedált, akkor  
a lábcin hangzása mindig zárt.

Stílus/hangzás kiválasztása
7 különböző hangzás közül választhat:  
Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hiphop > 
Jazz.

  M A különböző hangzások egymás utáni 
 végtelenített lejátszásához nyomja meg 
többször a STYLE gombot. 

  Minden gombnyomásnál ellenőrző hang-
jelzés hallható.

Demó zene lejátszása
A demó funkcióval 8 zeneszám játszható le 
 különböző zenei stílusokban:  
Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > 
Cha-Cha-Cha > Swing (lábcin) > Upbeat.

  M A demó zeneszámok behívásához nyomja 
meg a DEMO gombot. 

  M A következő demó számra való ugráshoz 
nyomja meg ismét a DEMO gombot.

  M A demó számok lejátszásának újraindításá-
hoz nyomja le ismét a DEMO gombot.

Az előzőekben leírt különféle hangbe-
állítások nincsenek hatással a demó 
 zeneszámokra.

Kísérőzene lejátszása
Ön lejátszhatja a megadott zenedarabokat,  
és dobolhat hozzá.

  M Az elmentett kísérő zeneszámok behívásához 
nyomja meg a RHY gombot.

  M Ha a következő számra szeretne lépni, 
 nyomja meg kétszer a RHY gombot.

  M Az aktuális zeneszám megállításához és 
 ismételt elindításához nyomja meg a START/
STOP gombot.

MP3 kísérőzene lejátszása külső forrásból
Ön lejátszhat MP3 zenedarabokat külső forrásból, 
pl. okostelefonról, táblagépről vagy MP3-lejátszó-
ról, és dobolhat hozzá.

MP
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MP3
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  M Csatlakoztassa az MP3-fájlt tartalmazó külső 
forrást 3,5 mm-es jack dugóval az MP3-csat-
lakozóaljzatba.

  M A zenedarab kiválasztása, a lejátszás elindítá-
sa, megállítása és a hangerő-szabályozás 
 kizárólag a külső készüléken valósítható meg.

Tempó módosítása
A demó vagy a kísérő zeneszám tempóját  
a dobolás sebességéhez igazíthatja.

  M A T– gomb lassítja a zeneszám tempóját.

  M A T+ gomb gyorsítja a zeneszám tempóját.

A külső készülékről játszott MP3-fájlok 
 sebességét nem lehet változtatni.

Session felvétel
Ön felveheti és utána közvetlenül lejátszhatja  
a dobjátékát. 

•  A felvétel a készülék kikapcsolásakor 
törlődik, illetve a következő felvétel 
felülírja.

•  Felvétel közben lejátszhat kísérő zenét 
vagy MP3-fájlokat is, de ezeket nem 
 veszi fel a készülék.
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1. Válasszon egy kísérő zenét vagy egy MP3-
fájlt az előzőekben leírtak szerint.

2. Nyomja meg a REC gombot.

  A REC kontroll-lámpa világít, a felvétel 
 elindul.

3. Nyomja meg a START/STOP gombot a kísérő-
zene indításához, illetve indítsa el az külső 
készüléket, és kezdjen hozzá dobolni.

4. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a PLAY 
gombot.

  A REC kontroll-lámpa kialszik, a felvétel leáll, 
és a felvétel (csak a dobolás) visszahallgat-
ható.

Külső lejátszókészülék csatlakoztatása
A kísérőzenét vagy a saját dobolását külső 
 készülékkel is lejátszhatja, pl. hangszórón, 
 fülhallgatón vagy erősítőn keresztül.
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  M Csatlakoztassa a külső lejátszókészüléket  
a mellékelt audiokábellel, 3,5 mm-es jack 
 dugóval a HEADPHONE csatlakozóaljzatba. 

A belső hangszóró automatikusan kikap-
csol, amint kábel található a HEADPHONE 
aljzatban. 

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Ha a készülék zümmög vagy más zajt ad ki: 

• A készülék környezetében található elektro-
mágneses sugárzás működési zavarokhoz 
vezethet. Távolítsa el a készüléket az 
 elektromágneses sugárzás hatóköréből. 

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

•  Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérsék-
let/páratartalom nagyon ingadozik.

Ha ez nem segít:

• Végezze el a Reset műveletet:  
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki néhány 
másodpercre az USB-kábelt. Ezután csatla-
koztassa újra, majd kapcsolja be a készülé-
ket, és próbálja újra a kívánt funkciókat.

Tisztítás és tárolás

VESZÉLY –  életveszély áramütés 
 következtében

• A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati 
adaptert a csatlakozóaljzatból.

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

FIGYELEM – anyagi károk

• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, 
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztító-
szert.

  M A kezelőelemeket száraz, puha ruhával 
 törölje le.

  M Amennyiben szükséges, törölje át a tányéro-
kat egy nedves kendővel.  
Erős szennyeződés esetén egy kevés kímélő 
mosogatószert is használhat. Ezután gondo-
san törölje le a mosogatószert, és alaposan 
szárítsa meg a tányérokat.
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  M A dobot lazán feltekerve tárolja, por, nedves-
ség, szélsőséges hőmérsékletek és közvetlen 
napfény ellen védett helyen.

  M Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.

  M Ne helyezzen semmit a dobra – sem kitekert, 
sem feltekert állapotban.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét 
és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen  
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és 
könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használ-
ja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem 
 kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem 

használatos készülékét a háztartási hulladéktól 
különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladék-
gyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési 
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:       602 103

USB-s hálózati adapter:  
 Modell:  HN050100A EU4U 
 Gyártó:   Shenzhen Walon Technology Co.,  
    Ltd 
 Bemenet:  100–240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A 
 Kimenet: 5,0 V   1000 mA  5 W 
 (a  szimbólum egyenáramot jelöl)  

 (a  szimbólum megadja a csatlakozó polaritását) 

 Hatékonyság üzemeléskor Ø:     74,70% 
 Felvett teljesítmény nulla terhelésnél: 0,10 W 
 Érintésvédelmi osztály:  II   
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 termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.
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Garanciális feltételek 

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban:  Forgalmazó) 
garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek: 
A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) 
Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés 
keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen 
feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre 3 éves 
idő tartam ra kötelező jótállást vállal. A kötelező 
jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogya-
sztó részére törté nő átadásával, vagy ha az üzembe 
helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, 
az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező 
jótállás Magyarország közigazgatási területén 
érvényes.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető 
(151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási 
jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 
feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. 
(Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében  fogyasztó: a szakmája, 
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 
 kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) 
NGM rendelet 3. §-a értelmében,  szavatossági igénye 
érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasz-
tónak kell bizonyítania. A szer ződés megkötését bizo-
nyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizeté-
sét igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról 
szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát 
- a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt 
Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes 
érvényesítése érdekében az ellenérték meg fizetését 
igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy  
a készülék használatba vétele előtt figyelmesen 
olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.;  
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötele-
ző jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; 
valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen 
jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a  Fogyasztók 
törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem 
érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy 
kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék-
szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény tel je-
sítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibát lan 
állapotban képviselt értékét, a szerződéssze gés súlyát 
és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosult-
nak okozott érdeksérelmet; vagy az ellen szolgáltatás 
arányos leszállítását igényelheti, a hibát a  köte lezett 
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttat-
hat ja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a  kötelezett a 
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötele-
zettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult 
által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő 
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 fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt 
a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalko-
zás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja 
értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles 
a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghi-
básodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvénye-
sítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz 
kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdeké-
ben a termékhez használati (kezelési) útmutatót 
mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját 
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érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól 
eltérő haszná lat, kezelés folytán bekövetkezett hiba 
esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem 
vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő 
okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra 
sem.  

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szak-
szerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn 
be lül történő illetéktelen beavatkozás. 

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt 
 szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen 
 meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy elő-
ször forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink 
örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszélik 
Önnel a további lépéseket.

 Ha a terméket be kell küldeni javításra,  
akkor kérjük, adja meg a  következő adatokat: 
• a címét, 
• egy telefonszámot (napközben) és/vagy  
 egy e-mail címet, 
• a vásárlás dátumát és 
•  egy lehetőleg pontos hibaleírást.

A termékkel együtt küldje el a vásárlást igazoló 
bizonylat és a jótállási jegy másolatát. Gondosan 
csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során 
 megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal meg be-
szélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak 
így  biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely 
Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, 
tudassa velünk, hogy:

• szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy 
• javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket  

(a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
• ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz 
 lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon 
 bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa 
 készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat 

06-80-021-375 
(ingyenesen hívható) 

  Hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 Szombat: 8:00 – 16:00 
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

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
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Cikkszám: 602 103 


