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Zwijana perkusja ROLL DRUM
Model: A028-S10

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem zabawy należy dokładnie zapoznaję 
z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Instrukcję należy zachować, aby 
móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

I. Opis produktu
Zestaw 9 bębnów na giętkiej, silikonowej macie, 9 utworów demo, 10 rytmów, 3 style perkusyjne.
Z funkcją zmiany głośności i tempa.
Z funkcją rejestrowania i odtwarzania.
Źródło zasilania:
1. Kabel zasilający USB DC 5V.
2. Możliwość zasilania za pomocą 2 szt. baterii typu AA (nie są dostarczane z produktem).

II. Opis funkcji i elementów sterujących

CymbalCymbal

Low TomHigh Tom

Ride Cymbal

Floor TomBas DrumSnare Drum
Open/Closed

Hi-hat

Hi-hat



Numer Nazwa Funkcje

1 ON/OFF Wyłącznik

2 USB 5V Gniazdo zasilania DC 5V

3 Gniazdo pedału nożnego

4 � Wyjście audio 3,5mm

5 Wejście audio 3,5mm

6 PLAY Odtwarzanie nagrania

7 REC Rejestracja nagrania

8 V- Siła głosu -

9 V+ Siła głosu +

10 DEMO Przycisk DEMO

11 START/STOP Przycisk START/STOP

12 T- Tempo -

13 T+ Tempo +

14 Levá led dioda (červená) Wskaźnik aktywności

15 Pravá led dioda (modrá) Wskaźnik nagrywania

16 STYLE Przyciski wyboru stylu

17 RHY Przyciski wyboru rytmu

III. Sposób użycia
1. Instrument może odtwarzać 9 utworów demo odtwarzanych cyklicznie po naciśnięciu 

przycisku „DEMO”, naciskając przycisk „START/STOP” zatrzymujemy odtwarzanie. 
Ponowne naciśnięcie „DEMO” powoduje przejście do odtwarzania kolejnego utworu.

2. Instrument może podawać 10 różnych rytmów uruchamianych cyklicznie po naciśnięciu 
przycisku „RHY”, naciskając przycisk „START/STOP” zatrzymujemy podawanie rytmu. 
Ponowne naciśnięcie „RHY” zmienia rytm na kolejny.

3. Naciskając przycisk „START/STOP” uruchamiamy odtwarzanie nagranego utwory, kolejne 
naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje odtwarzanie.

4. Instrument może wykorzystywać 3 style perkusyjne, które przełączamy naciskając przycisk 
„STYLE”.

5. Po naciśnięciu przycisku „REC” zapala się niebieska lampka zapisu i wtedy rozpoczyna 
się rejestrowanie utworu wykonywanego na perkusji, po zakończeniu rejestracji można 
odsłuchać nagranie naciskając przycisk „PLAY”. Zarejestrowane nagranie można zmazać 
zapisując kolejne nagranie, po ponownym naciśnięciu przycisku „REC”.

6. Podczas odtwarzania utworów DEMO lub podawania rytmu RHY można zmieniać tempo 
(szybkość odtwarzania) naciskając przyciski „T+/T-”, „T+” przyspiesza, „T-” zwalnia tempo.

7. Naciskając przycisk „V+” zwiększamy głośność, naciskając „V-” zmniejszamy ją.
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IV. Zawartość opakowania:
1x mata z bębnami
1x kabel USB
1x słuchawki
2x pałeczki
2x pedał nożny
1x instrukcja obsługi
VI. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
1. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację, nie wolno mieszać ze sobą baterii 

nowych z wyczerpanymi.
2. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są wyczerpane lub wtedy, gdy nie będzie on używany przez dłuższy okres.
3. Nie wolno zasilać perkusji przez kabel USB, gdy korzysta z baterii.
5. Przed uruchomieniem, należy rozłożyć produkt na płaskiej powierzchni, aby zapewnić optymalne warunki jego 

funkcjonowania.
6. Nie wolno naciągać maty ani mocno jej zaginać, ponieważ wpływa to negatywnie na funkcjonowanie obszarów 

perkusyjnych i skraca żywotność produktu. Nie wolno stawiać na macie ciężkich ani ostrych przedmiotów.
7. Nie wolno dopuszczać do wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wilgoci oraz mocnych fal 

radiowych.
8. Nie wolno samemu rozbierać żadnego elementu tego produktu.
9. Jeżeli perkusja jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem 

serwisowym.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na 
co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego 
urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju 
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych 
baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas 
użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 

nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w 

sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza 
w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

V. Dane techniczne:
1. Wymiary: 40 x 23 x 2 cm
2. Masa: 800 g
3. Wejście zasilacza: USB DC 5V / 1A
4. Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V AA
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