
                                                          

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-6 év 

Gombok funkciói: 
1. ON/OFF, ki-be kapcsolás 

2. Dob 1 

3. Dob 2 

4. Dob 3 

5. Liliomlevél cintányér 

6. Mikrofon – a jobb hatás érdekében    

énekelj közvetlenül bele! 

7. REC: Vedd fel a saját hangodat 

8. PLAY: játszd vissza a felvételt 

9. KAPD EL A LEGYET! játék 

10. Ebihal óvoda JAM 

11. STOP: leállít minden funkciót 

 
A) Dob ütések 

B) Rock 

C) Világi 

D) Electro-pop 

E) Urban 

F) Brekegő ritmusok 

G) Hangerő szabályozás                         

DOB funkciók: 

DOB: 

Ezt akkor használd, ha egyedül akarsz szólózni, vagy nyomd 

meg hozzá a (B,C,D,E) gombok egyikét és háttér 

dobkísérete lehetsz a zenének. 

BÉKA: 

Ezt akkor használd, ha egyedül akarsz szólózni, vagy nyomd 

meg hozzá a (B,C,D,E) gombok egyikét és háttér 

dobkísérete lehetsz a békazenének. 

Nyomd meg 1x a DOB-ot (A), vagy a BÉKA gombot (F) 

Rock, World, Electro pop, vagy Urban zenék közben és 

dobolj együtt a zeneszámmal. 

Nyomd meg 2x a DOB-ot (A), vagy a BÉKA gombot (F) 

Rock, World, Electro pop, vagy Urban zenék közben és te 

magad kísérheted a zenét, saját dobolási stílusban. 

 

 

További funkciók: 
BEAT BOX: Nyomd meg a RECORD (7) gombot és miközben 

a mikrofonba (6) énekelsz, vagy beszélsz, néhány mp  

rendelkezésedre, hogy azt kiabáld: „Hop to the music!”  

Nyomd meg a PLAY (8) gombot és hallgasd vissza különféle 

hangeffektekkel. 

Nyomd meg újra a PLAY (8) gombot, hogy egy következő 

számban hallhasd a felvételed vissza. 

Kapd el a legyet! Játék 

Nagyon szórakoztató ügyességi játék. 

Nyomd meg a Catch me! (9) gombot. Ekkor egy légy árnyéka 

megjelenik a dobok egyikén. Az a feladatod, hogy elkapd az 

összeset. Üthetet kézzel, vagy dobverővel is, de vigyázz, 

mert egyre gyorsabb a kis szemtelen rovar! Vajon te is elég 

gyors vagy hozzá? Eljutsz-e az ötös szintig? 

Ebihal ovizene: 10-es gomb családi kedvencek gyűjteménye. 

    

 



ELEMCSERE 

 4AA (1,5V) elemet tartalmazza. 

 

Ügyelj arra, hogy: 

- ne keverd a használt elemet az újjal 

és az egyszer használatosat az 

újratölthetővel!  

- Mindig egyszerre cseréld őket!  

- A használt elemekhez keresd fel a 

hozzád legközelebb eső 

gyűjtőállomást! 
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100% újrahasznosított 

Famentes papír 

Szója-bázisú festékkel nyomva 

Első használat előtt húzd fel 

kattanásig a cintányért! 

 

A dobverőket egymással keresztezve 

pattintsd a helyére. 
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