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ROLOVACÍ KLÁVESY
Model: EP-K29D EP-K39D, EP-K49D

Návod k použití

CZ

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace. 

Popis výrobku

1. tlačítko ON/OFF
2. tlačítko START/STOP
3. ovladač tempa
4. ovladač hlasitosti
5. režim RECORD
6. režim LESSON
7. režim DEMO
8. klávesa akordu (2×)
9.  zvukové efekty

• klávesa tónu (2×)
• opakovaný záznam
• režim RHYTM (rytmus)
• režim DRUM (buben)
• klávesa FIIL IN (výplň)

10. klávesy pro bicí (8×)
11. klávesy doprovodů (10×)

Ovládání

1. Tlačítko ON/OFF

Zapne nebo vypne klávesy.

2. Tlačítko START/STOP

Jsou-li klávesy zapnuté, můžete tímto tlačítkem vypnout nebo 
opět zapnout hudbu.

3. Ovladač tempa

Pomocí šipek UP (nahoru) a DOWN (dolů) si vyberte mezi 32 
různými nastaveními rychlosti. Rychlost se po odehrání skladby 
vrátí na základní nastavení.

4. Ovladač hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti použijte šipky UP a DOWN.

5. Režim RECORD

Díky této funkci můžete vytvořit a nahrát vlastní hudební 
produkci.
a)  Stiskněte tlačítko RECORD, rozsvítí se červené světlo.
b)  Stiskněte libovolnou kombinaci černých a bílých kláves. 

Klávesy mohou do paměti zaznamenat až 40 not.
c)  Po dokončení stiskněte pro přehrání zaznamenané hudební 

produkce tlačítko REPLAY.
d)  Stiskněte tlačítko START/STOP pro přerušení nahrávání a 

červené světlo zhasne. 

6. Režim LESSON

a)  Pro vstup do učebního režimu stiskněte tlačítko LESSON, 
rozsvítí se zelené světlo.

b)  Stiskněte libovolnou bílou klávesu.
c)  Jakmile začnete hrát, klávesy překryjí hlavní zvukovou linii, 

takže hudba, kterou hrajete, se stane pouze pozadím.
d)  Nestiskněte-li žádnou klávesu po dobu 3 vteřin, hlavní 

zvuková linie se bude opakovat.
e)  Výběrem mezi TONE 1 a TONE 2 můžete změnit hudební 

nástroj.
f ) Pro skončení zmáčkněte tlačítko START/STOP. 

7. Režim DEMO

Pro spuštění písně stiskněte tlačítko DEMO, poté toto tlačítko 
stiskněte znovu pro výběr jedné z 6 uložených písní. Pro ukon-
čení a opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP. 

8. Klávesy akordu (2×)

Funkce jednotlivého akordu:
 a)  Stiskněte jakoukoliv z kláves RHYTM 1-10.
 b)  Poté stiskněte tlačítko SINGLE a uslyšíte pípnutí.
 c)  Stiskněte jakoukoliv klávesu z prvních 19 kláves a uslyšíte 

opakující se akord.
 d)  Pro opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP.

Funkce ručně hraného akordu:
 a) Stiskněte jakoukoliv z kláves RHYTM 1-10.
 b) Poté stiskněte tlačítko FINGER a uslyšíte pípnutí. 
 c)  Stiskněte jakoukoliv kombinaci tří kláves (akord) a uslyšíte 

opakující se akord.

Klávesové kombinace
 d)  Pro opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP.

Technické parametry:
     Typ: EP-K49D 
     Vstupní napětí: 4,5V 1000mA
     Baterie: 3x 1,5V AA

9. Klávesy zvukových efektů (7×)

Klávesy tónů (2×)
 1)  Stiskněte tlačítko TONE 1 pro výběr mezi klavírem, harfou, 

varhanami, zvonem, kytarou, houslemi, smyčcem a kyta-
rou.

 2)  Stiskněte tlačítko TONE 2 pro výběr mezi trumpetou, 
trubkou, elektrickou kytarou, saxofonem, fl étnou, banjem, 
hobojem.

Klávesy zvukových efektů – pokračování
  REPLAY – Stiskněte tlačítko REPLAY pro výběr ze 3 různých 

zvukových efektů – ozvěna, mix a chvění. Při stisknutí kláves 
uslyšíte zvukové efekty. 

Programové klávesy
 Pomocí této funkce si můžete vytvořit vlastní hudbu. 
 a)  Pro spuštění funkce stiskněte tlačítko PROGRAM.
 b)  Stiskněte 16× klávesy DRUM 1-8 v potřebné kombinaci 

(mezera mezi údery se vloží stisknutím klávesy REPLAY).
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 c)  Pro přehrání hudby stiskněte tlačítko REPLAY. 
 d)  Rytmus se bude opakovaně přehrávat, dokud nestiskněte 

tlačítko RHYTM a poté tlačítko START/STOP pro ukončení. 
Rytmus nezůstane uložený.

Synchronizace
  Po nastavení rytmu zmáčkněte SYNCH. Doprovod se zastaví. 

Po stisku jakékoliv klávesy se doprovod spustí.

Režim FILL IN
  Při použití jakéhokoliv rytmu vložte stiskem tlačítka FILL IN 

do hudby zvuky bubnů (přechod).

Funkce jedna klávesa/jedna nota
 a)  Pro zapnutí této funkce stiskněte tlačítko 1K1N.
 b)  Stiskněte jakoukoliv bílou klávesu a klávesy budou hrát 

hlavní hudební linii, která se opakuje stále dokola. 
 c)  Zatímco se opakuje hlavní hudební linie, vy můžete hrát 

na klávesy.
 d)  Až píseň skončí, stiskněte buď jakoukoliv bílou klávesu 

pro spuštění nové písně nebo tlačítko START/STOP pro 
vstup do dalšího režimu jedné klávesy. 

10. Klávesy DRUM

1-8 pro výběr ze zvuků: buben, hi-hat, rachot, činel, tom-tom, 
kravský zvonec, potlesk, maracas

11. Klávesy RHYTHM 

1-10 a uslyšíte disko, dance, funky, směsici, bossa novu, čaču, 
waltz, pochod nebo polku, valčík, směsice

Vložení baterie
1)  Na zadní straně reproduktoru naleznete přihrádku na 

baterie, sundejte víko a vložte 3 AA alkalické baterie (nejsou 
v balení). Pro lepší výkon doporučujeme alkalické baterie.

2)  Klávesy dejte na rovný povrch, jako např. stůl nebo podlahu.
3)  Stiskem vypínače ON/OFF na reproduktoru zapněte klávesy.

Pozor!

1)  Tato hračka je vhodná pro děti od 7 let a výše. Doporučuje-
me dohled dospělé osoby.

2)  V blízkosti podložky kláves nepoužívejte nože, nůžky ani 
jiné ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození. Při 
mechanickém poškození klávesnice bude reklamace posuzo-
vána jako neoprávněná.

3)  Podložte nepřehýbejte. Skladujte ji v rozloženém stavu, 
zabráníte tak jejímu poškození. 

Varování týkající se baterií

• Nemíchejte alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
• Nemíchejte staré a nové baterie.
• Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
•  Dobíjení baterií lze provádět pouze pod dohledem dospělé 

osoby. 
• Baterie před dobitím vyjměte z výrobku.
• Vybité baterie zlikvidujte. 
• Nezkratujte svorky u baterie. 
•  Používejte pouze baterie stejného nebo doporučeného typu.
• Při vkládání baterií dbejte na polaritu.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by 
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 

na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku 
jeho používání

•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 
(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení … ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. 

Vobrazení se může lišit v návaznosti na typ modelu.

Tento návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí, protože obsa-
huje důležité informace. 


