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Drodzy Klienci!

 
Państwa nowa perkusja elektroniczna do użytku w domu lub w podróży oferuje wiele możliwości 
wykorzystania, zawierając następujące elementy:

 • 7 padów: 1x werbel, 3x tom, 1x crash, 1x ride, 1x hi-hat
 • 2 pedały nożne: 1x stopa, 1x zamykany hi-hat
 • 7 opcji wyboru dźwięku
 • 4 podkłady
 • 8 wstępnie zainstalowanych utworów demo 
 • możliwość grania pałkami lub palcami
 • z funkcją nagrywania krótkich fragmentów
 • wyjście audio na słuchawki, wzmacniacz lub komputer
 • wejście audio z odtwarzacza MP3
 • 2 wbudowane głośniki zapewniające dobre brzmienie
 • silikonowa zmywalna powierzchnia
 • możliwość zwinięcia, ułatwiająca transportowanie
Życzymy wielu radosnych godzin spędzonych przy tym produkcie. 

Zespół Tchibo 

 www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i używać urządzenia wyłącznie zgodnie 
z opisem w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć  
nieopatrznie odniesionych urazów ciała lub 
uszkodzenia sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy-
stania. W razie zmiany właściciela produktu należy 
przekazać również niniejszą instrukcję.
Przeznaczenie
• Produkt, jako elektroniczny instrument muzyczny, 

umożliwia granie na perkusji i odtwarzanie 
dźwięku bezpośrednio z odtwarzaczy MP3. 

• Produkt jest przeznaczony do użytku prywatne-
go i nie nadaje się on do stosowania w celach 
komercyjnych.

• Produktu można używać tylko w suchych,  
zamkniętych pomieszczeniach. Produktu można 
używać tylko w umiarkowanych warunkach  
klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 
•  Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie zdają sobie 

sprawy z niebezpieczeństw, które mogą zaist-
nieć wskutek niewłaściwego obchodzenia się z 
urządzeniami elektrycznymi. Produktu używać 
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

• Materiały opakowaniowe trzymać z dala  
od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo  
uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem  
elektrycznym
•  Nie używać produktu na wolnym powie-

trzu lub w pomieszczeniach o dużej  
wilgotności powietrza. Nie obsługiwać produktu 
mokrymi rękoma.

• Produkt należy podłączać tylko do właściwie 
zainstalowanego gniazdka elektrycznego,  
którego napięcie sieciowe jest zgodne ze spe-
cyfikacją techniczną zasilacza sieciowego.  
Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, 
aby w razie potrzeby można było szybko wycią-
gnąć zasilacz sieciowy. 

• Nie używać produktu, jeśli wykazuje on widoczne 
uszkodzenia albo gdy produkt spadł na ziemię

• Nie wystawiać produktu na działanie wody  
kapiącej lub rozpryskowej. Nie stawiać obok 
urządzenia lub na nim żadnych pojemników  
wypełnionych cieszą (np. wazonów, filiżanek).

•  Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w produk-
cie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać 
specjalistycznemu zakładowi lub naszemu  
Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem słuchu
• Używanie słuchawek dousznych może 

mieć następujące skutki: Duża głośność 
dźwięku podczas korzystania ze słuchawek  
dousznych może prowadzić do utraty słuchu.  
Przed założeniem słuchawek dousznych ustawić 
niski poziom głośności! Słuch może ulec uszko-
dzeniu, jeśli zbyt długo lub zbyt gwałtownie  
będzie wystawiony na dźwięk o dużej głośności.

UWAGA – szkody materialne
• Chronić produkt przed wstrząsami, upadkiem, 

kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych i skrajnymi tempe-
raturami.

• Spiczaste i ostre przedmioty trzymać z dala  
od produktu.

• Nie kłaść na produkcie żadnych przedmiotów – 
zarówno wtedy, gdy produkt jest zwinięty, jak  
i wówczas, gdy zostanie rozwinięty.

• Nie zwijać produktu zbyt ściśle, gdyż może to 
spowodować uszkodzenie elementów elektronicz-
nych. Nie wolno także ciągnąc ani obracać padów.

• Nie używać produktu na nierównym podłożu.
• Produktu można używać tylko z zasilaczem  

sieciowym, dostarczonym w komplecie.
• Umieszczać produkt z dala od promieniowania 

elektromagnetycznego, gdyż narażenie na to 
promieniowanie może spowodować zakłócenia 
w działaniu produktu.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych  
chemikaliów ani agresywnych lub szorujących 
środków czyszczących.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

low-mid tom

low-floor tom

pady

hi-hat  
otwarty/zamknięty

high tom

werbel

element sterujący

pedał nożny hi-hat

zasilacz sieciowy USB kabel USB

crash  
(talerz)

głośnik

ride  
(talerz)

pedał nożny centrali

kabel audio  
3,5 mm mini jack

pałki perkusyjne 

głośnik
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ON/OFF MP3
FOOT

PEDAL
HEAD

PHONEUSB/DC 5V

Element sterujący

Panel obsługowy (strona górna)

Panel obsługowy (strona tylna)

VOL– zmniejszanie głośności

VOL+ zwiększanie głośności

STYLE wybór stylu/rodzaju brzmienia

DEMO wybieranie i odtwarzanie utworów demo

REC zapisywanie własnej gry użytkownika *

PLAY odtwarzanie nagrania

RHY odtwarzanie podkładu

START / STOP włączanie/wyłączanie (utworów demo/podkładu)

T– zmniejszanie tempa odtwarzania (utworów demo/podkładu)

T+ zwiększanie tempa odtwarzania (utworów demo/podkładu)

POWER lampka kontrolna pracy (świeci się po załączeniu)

REC lampka kontrolna zapisywania (świeci się podczas zapisywania)

* Zarejestrowany dźwięk zostanie wykasowany po wyłączeniu urządzenia.

ON/OFF włączanie/wyłączanie urządzenia

USB/DC 5 V podłączanie urządzenia do zasilacza sieciowego USB lub  
do komputera PC/laptopa

FOOT PEDAL podłączanie pedałów nożnych

HEADPHONE wyjście audio: podłączanie słuchawek lub sprzętu HiFi

MP3 wejście audio: podłączanie odtwarzacza MP3

Przyciski

Przełączniki

Lampki 
kontrolne

Gniazda
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Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie i ustawianie
  M Wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć 
wszystkie materiały opakowaniowe.

  M Całkowicie rozwinąć perkusję położyć ją  
na czystej, płaskiej, równej powierzchni.

Podłączanie do sieci
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1. Podłączyć wtyk micro USB, którą zakończony 
jest kabel USB, do gniazda podłączeniowego 
USB/DC 5 V, znajdującego się w urządzeniu, 
a wtyczkę USB typu A do zasilacza sieciowe-
go USB dołączonego w komplecie lub do 
komputera.

2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka  
(w razie potrzeby).

Podłączanie pedałów nożnych
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  M Podłączyć dwa pedały nożne (podwójnie 
przyporządkowane) do gniazda podłączenio-
wego FOOTPEDAL.

Podstawowe funkcje

Włączanie/wyłączanie urządzenia
  M Aby włączyć perkusję, przesunąć włącznik/
wyłącznik ON/OFF, znajdujący się z tyłu 
urządzenia, w położenie ON.  

  Lampka kontrolna pracy POWER u góry  
elementu sterującego świeci.

  M W celu ponownego wyłączenia perkusji prze-
sunąć włącznik/wyłącznik ON/OFF, znajdujący 
się z tyłu urządzenia, w położenie OFF.  

  Lampka kontrolna pracy POWER gaśnie.
  Urządzenie jest wyposażone w mechanizm 
automatycznego wyłączania: Po 1 minucie 
braku aktywności urządzenie przechodzi  
w tryb czuwania. Aby ponownie wybudzić 
urządzenie, należy dotknąć jednego z padów.

Regulacja głośności dźwięku
Głośność dźwięku można regulować w 10 stop-
niach. Przy każdym naciśnięciu przycisku roz-
brzmiewa dźwięk kontrolny na aktualnym pozio-
mie głośności.

  M Aby zwiększyć głośność dźwięku, nacisnąć 
VOL+.

  M Aby zmniejszyć głośność dźwięku, nacisnąć 
VOL-.

Granie na perkusji

Pady
  M Tak jak w przypadku standardowej perkusji, 
na padach można grać pałkami lub palcami.

Pedały nożne
Prawy pedał nożny służy jako stopa:

  M Należy naciskać go w określonym rytmie.
Lewy pedał nożny odpowiada za brzmienie hi-hatu: 

  M Naciskając nogą na pedał, można nadać hi-
-hatowi dźwięk charakterystyczny dla jego 
pozycji zamkniętej. 

  M Naciśnięcie pedału nogą powoduje otwarcie 
hi-hatu. 
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  Jeśli pedał nie zostanie podłączony, hi-hat 
będzie zawsze zamknięty.

Wybór stylu/rodzaju brzmienia
Można wybrać jeden spośród 7 wariantów 
brzmień: pop > rock > muzyka latynoamerykańska 
> muzyka elektroniczna > perkusja > hip hop> jazz.

  M Aby wywołać różne warianty brzmień jeden 
po drugim w nieskończonej pętli, kilkakrotnie 
nacisnąć przycisk STYLE. 

  Każdorazowo po naciśnięciu przycisku roz-
brzmiewa dźwięk kontrolny.

Odtwarzanie utworów demo
Przy użyciu funkcji demo można wybrać 8 utwo-
rów demo w różnych stylach muzycznych, które 
będą odtwarzane podczas gry: 
hardrock > funk > muzyka latynoamerykańska  
> dancefloor > samba > cza-cza > swing (hi-hat)  
> upbeat.

  M Aby odtworzyć zapisane utwory demo,  
nacisnąć przycisk DEMO. 

  M Aby przejść do następnego utworu demo,  
ponownie nacisnąć przycisk DEMO.

  M Aby znów rozpocząć odtwarzanie utworu 
demo, ponownie nacisnąć przycisk DEMO.

  Różne schematy dźwiękowe opisane  
powyżej nie mają żadnego wpływu na 
utwory demo.

Odtwarzanie podkładów
Można odtwarzać zapisane utwory muzyczne i 
traktować je jako podkłady do swojej gry.

  M Aby odtworzyć zapisane podkłady,  
nacisnąć przycisk RHY.

  M Aby przejść do następnego utworu demo,  
nacisnąć 2x przycisk RHY.

  M Aby zatrzymać odtwarzanie bieżącego utworu, 
a następnie ponownie je włączyć, nacisnąć 
przycisk START/STOP.

Odtwarzanie podkładów z odtwarzacza MP3
Można odtwarzać utwory muzyczne w formacie 
MP3, zapisane na takich sprzętach obsługujących 
format MP3, jak smartfony, tablety lub odtwarza-
cze MP3, a następnie traktować te utwory jako 
podkłady do swojej gry.
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MP3

FOOTPEDAL HEADPHONE
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  M Podłączyć odtwarzacz MP3 do gniazda przyłą-
czeniowego MP3 przez wyjście słuchawkowe, 
korzystając z kabla audio mini-jack 3,5 mm, 
dołączonego w komplecie.

  M Wybór utworu muzycznego, rozpoczęcie/za-
trzymanie odtwarzania i regulacja głośności 
odbywają się wyłącznie na odtwarzaczu.

Dostosowywanie tempa
Można dostosowywać tempo utworów demo  
lub podkładów do tempa własnej gry:

  M Przycisk T– zmniejsza tempo utworu.
  M Przycisk T+ zwiększa tempo utworu.

  Nie można zmieniać tempa odtwarzania 
utworów z odtwarzacza MP3.

Zapisywanie sesji
Można zapisać własną grę z podkładem w danym 
momencie, a następnie bezpośrednio po tym ją 
odtworzyć. 

•  Zarejestrowany dźwięk zostanie wykaso-
wany po wyłączeniu urządzenia lub nadpi-
sany w momencie następnego zapisu.

          •  Podczas zapisywania można odtwarzać 
zarówno podkłady, jak i pliki MP3, ale  
nie zostaną one zapisane.
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1. Wybrać podkład lub utwór MP3 we wcześniej 
opisany sposób .

2. Nacisnąć przycisk REC.

  Lampka kontrolna REC świeci i rozpoczyna się 
zapisywanie.

3. Aby rozpocząć odtwarzanie podkładu, naci-
snąć START/STOP lub włączyć odtwarzacz 
MP3 i zacząć grać.

4. Aby zakończyć zapisywanie, nacisnąć  
przycisk PLAY.

  Lampka kontrolna REC gaśnie i kończy się  
zapisywanie, a zapisany materiał (tylko gra 
na perkusji) zostaje odtworzony.

Podłączanie zewnętrznych urządzeń  
odtwarzających
Podkłady i własną grę można odtwarzać także 
przy użyciu urządzeń zewnętrznych, takich jak 
głośniki, słuchawki czy wzmacniacze.
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  M Podłączyć zewnętrzne urządzenie odtwa-
rzające do gniazda przyłączeniowego  
HEADPHONE, korzystając z kabla audio  
mini-jack 3,5 mm, dołączonego w komplecie. 

  Głośnik wewnętrzny zostanie automatycz-
nie wyłączony gdy tylko kabel zostanie 
podłączony do gniazda HEADPHONE.

Problemy i sposoby ich  
rozwiązywania

Jeśli urządzenie wydaje buczące dźwięki lub  
wykazuje inne zakłócenia…

• Promieniowanie elektromagnetyczne znajdu-
jące się w pobliżu urządzenia może powodo-
wać zakłócenia w jego działaniu. Usunąć 
urządzenie ze obszaru oddziaływania  
promieniowania elektromagnetycznego. 

• Urządzenia należy używać zawsze na gładkim, 
równym podłożu. Musi ono płasko przylegać 
do podłoża.

•  Unikać miejsc, w których występują silne wa-
hania temperatury / wilgotności powietrza.

Jeśli to nie wystarczy…

• Należy zresetować urządzenie:  
Wyłączyć urządzenie i na kilka sekund  
wyciągnąć kabel USB.  
Następnie ponownie podłączyć urządzenie, 
załączyć je i ponownie sprawdzić działanie 
danych funkcji.

Czyszczenie i przechowywanie

  NIEBEZPIECZEŃSTWO – 
   zagrożenie dla życia w wyniku porażenia 
prądem elektrycznym

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urzą-
dzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy  
z gniazdka.

• Urządzenia nie można wystawiać na działanie 
wilgoci. Należy je chronić także przed wodą 
kapiącą i rozpryskową.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Do czyszczenia nie należy używać silnych 
chemikaliów ani agresywnych lub szorujących 
środków czyszczących.

  M Przecierać element sterujący suchą, miękką 
ściereczką.
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  M W razie potrzeby pady można przetrzeć  
wilgotną ściereczką.  
Do silnych zabrudzeń można także użyć 
odrobiny łagodnego płynu do mycia naczyń. 
Następnie starannie zetrzeć płyn do mycia 
naczyń i dokładnie osuszyć pady.

  M Przechowywać perkusję luźno zwiniętą, chro-
niąc ją przed kurzem, wilgocią, ekstremalny-
mi temperaturami i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.

  M Spiczaste i ostre przedmioty przechowywać  
z dala od produktu.

  M Nie kłaść na perkusji żadnych przedmiotów – 
zarówno wtedy, gdy jest ona zwinięta, jak i 
wówczas, gdy zostanie rozwinięta.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają warto-
ściowe materiały, które powinny zostać przeka-
zane do ponownego wykorzystania. Ponowne 
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie 
ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska 
naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami 
segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne 
możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury 
oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone 
tym symbolem, nie mogą być usuwane 
do zwykłych pojemników na odpady  

domowe! 
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usu-
wania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów 
domowych. Informacji na temat punktów zbiórki 
bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli 
Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:    602 103

Zasilacz sieciowy USB: 
 Model:  HN050100A EU4U
 Producent: Shenzhen Walon  
    Technology Co., Ltd
 Wejście:  100–240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A
 Wyjście:  5,0 V   1000 mA  5 W
 (symbol  oznacza prąd stały) 

 (symbol  oznacza biegunowość wtyczki)

 Wydajność podczas pracy Ø:  74,70%
 Pobór mocy przy braku obciążenia: 0,10 W
 Klasa ochronności:   II  
Temperatura otoczenia:  od +10 do +40°C
Made exclusively for:   Tchibo GmbH, 
       Überseering 18,
       22297 Hamburg, 
       Germany
       www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego  
konstrukcji i wyglądzie.



10



11



12

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela 3-letniej gwarancji  
od daty zakupu. 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg,  Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe  
lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem 
sko rzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu 
zakupu produktu w Tchibo lub u autory  zo wanego 
partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje 
we wszystkich krajach UE, a także na terenie  
Szwajcarii i Turcji. 

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe 
wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego 
niepra wi dło wego odkamieniania, a także części  
ulegające zużyciu i ma teriały eksploatacyjne.  
Można je zamówić poprzez naszą Linię Obsługi 
Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji 
(tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać 
odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu,  
o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw wynika-
jących z ustawowej rękojmi.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016 
  (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00 
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:   602 103 

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek 
wada produktu, należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. 
Nasi pracow nicy chętnie pomogą i omówią  
z Państwem dalszy sposób postępowania.

  Jeżeli konieczne będzie przesłanie 
produktu, należy podać następujące 
informacje: 
• dane adresowe, 
• numer telefonu (dostępny w ciągu dnia)  
 i/lub adres e-mail, 
• data zakupu oraz 
• możliwie jak najdokładniejszy opis usterki.

Do produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. 
Produkt należy starannie zapakować, tak aby był 
właściwie zabezpieczony podczas transportu.  
Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta  
produkt zostanie od Państwa odebrany.  
Tylko w ten sposób można zagwarantować  
szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym 
sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta 
 gwarancją, należy poinformować nas, czy:

• życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, 
jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy

• produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do 
Państwa w stanie nienaprawionym, czy też

• produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, 
zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis 
 gwarancyjny i pozagwarancyjny prosimy o kon-
takt  telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta.  
W przypadku pytań dotyczących  produktu prosimy 
o podanie numeru artykułu.


