NÁVOD K POUŽITÍ
CUBEAT

25900305 Medeli CUBEAT, bubenický kontrolér pro iPad

Uchovejte pro další použiti!
Kopírování zakázáno
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Návod k obsluze
ÚVOD
Produkt je vhodný pro začínající bubeníky, díky ní se lze učit pomocí výukových lekcí, zdokonalovat se v rytmu se
skladbami pro cvičení nebo klasicky hrát podle libosti. Kontrolér má šest padů se svítícím lemováním, dále jsou
součástí dva pedály pro velký buben a hi-hat, pár paliček, stolní stojan pro iPad, kabely Dock - iPad, Dock - USB,
USB pro napájení. V kontroléru je vestavěná nabíjecí baterie s LED kontrolkou stavu nabití.

PROPOJENÍ
Hrajte s iPad
Použijte přiložený dokovací kabel pro iPad k připojení CUBEAT na iPadu. Navštivte App Store, a hledejte aplikaci
"CUBEAT", kterou stáhněte do vašeho iPadu. Jakmile je aplikace stažena, naistalujte jí a poté otevřete.
Určeno pro iPad Air, iPad mini, iPad mini s Retina displejem, iPad mini s Retina displejem, iPad 2, iPad (3. generace),
iPad (4. generace)

Práce s počítačem MAC/PC
Použijte přiložený kabel USB a připojte CUBEAT k počítači (MAC / PC). Chvíli počkejte, až si počítač najde přístroj
CUBEAT a naistaluje automaticky ovladače.

Kompatibilní s operačním systémem Mac OS a Windows.

Součástí dodávky NENÍ:
Software na operační systém Windows
USB napájecí adaptér (G43001-G08)
iPad

NABÍJENÍ BATERIE
Když poklesne napětí baterie,
stavový indikátor na CUBEAT se
zobrazí červeně.
Když se nabíjí baterie, stavový
indikátor na CUBEAT se zobrazí
oranžově.
Když je baterie plně nabitá,
stavový indikátor na CUBEAT se
zobrazí zeleně.
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PŘIPOJENÍ

ZDARMA
Aplikace pro Mac OS
Hledat na App Store (http://store.apple.com/cz) aplikaci „CUBEAT“.
https://itunes.apple.com/app/cubeat-hd/id600802656?mt=8
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POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem
legislativním ustanovením EU.
Zákaz vhazování do veřejného odpadu
Jiné nebezpečí a varování
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečí požáru
Nebezpečí popálení
Nebezpečí poškození sluchu
Laserové záření
Nebezpečí pádu přístroje
Neotevírat kryt přístroje
Vodě neodolný přístroj
Přečíst si návod
Nehořlavý povrch přístroje
Přistroj je určen pro použití v interiéru
Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
Tepelná pojistka (maximální teplota)
Uzemnění
Polarita
Dvojité stínění síťového zdroje
Oddělovací ochranný transformátor
Ochrana povrchové teploty transformátoru
Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá
na napětí bezpečným malým napětím (SELV)
Distribuce v CZ a SK:
HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.
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