
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T054A Elektronické dětské klávesy s mikrofonem - 61 kláves, černá  

Popis:

Varhany nabízejí řadu možností pro skvělou zábavu a učení:

Mají vestavěný mikrofon, takže můžeme kombinovat přehrávanou hudbu se zpěvem.

Funkce nahrávání - umožňuje nahrávat dříve přehrávané zvuky.

5 demo skladeb

16 kláves

10 rytmů

8 typů bubnů

Naučit se hrát s doprovodnou stopou

Funkce hlasitosti

Tempová funkce přednastavených rytmů.

Vypínač ON / OFF

Technické specifikace:

Dva reproduktory

61 kláves

Mikrofon

Demo funkce

Napájení: 6V nebo 4 x AA AC adaptér

Délka napájecího kabelu: 115 cm

Délka kabelu mikrofonu: 65 cm

Rozměry varhan: 54cm x 17cm x 5cm

Černá barva

Sada obsahuje:klávesy pro děti MikrofonAC nabíječka

Funkce tlačítek:

1, POWER- zapnutí kláves

2, VOLUME- hlasitost

3, TONE- režim bicích, tne A-B- výběr oblastí tónů, Tone Group- pro výběr tónů

4, RYTMUS- výběr rytmu, Fill-in- přechody mezi rytmy, Stop- ukončení rytmu

5, TEMPO- Tempo +- pro rychlejší nebo pomalejší tempo

6, CHORD- Klávesnice vkládá jeden a prstový akordový systém. Před použitím byste měli zvolit
rytmus.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 

http://www.hadex.cz/
mailto:hadex@hadex.cz


- Pro výběr rytmu stiskněte tlačítko RHYTHM.

- Pro výběr akordů stiskněte SINGLE nebo FINGER

- Přehrávejte jinou hudbu stisknutím oblasti levého akordu klávesnice.

7, DRUM- vyberte si odpovídající bubny

8, SOUND EFFECT- klávesy nabízí 3 zvukové efekty

9, PROG/RECORT

- Stisknutím Recort vstoupíte do režimu obnovení a stisknutím klávesnice spustíte záznam

- Stisknutím Play přehrajete zaznamenanou hudbu

- Stiskněte Prog pro vstup do režimu programu, stiskněte bicí pro nahrávání

- Stisknutím Play přehrajete nahrané bicí

- Stisknutím tlačítka Stop zavřete záznam nebo program

10, DEMO- Stisknutím DEMO přehrajete hudbu

- Stisknutím tlačítka Stop, ukončíte přehrávání

11, LEARN- 2 režimy učení

1, Stisknutím tlačítka Follow nebo Okon přejdete do režimu učení

2, Stisknutím bílé klávesy začnete hrát

- Stiknutím tlačítka Stop, ukončíte učení

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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