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SEIKO- DIGITÁLNÍ METRONOM DM51 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ_________________________________ 
UPOZORNĚNÍ! 

 

• Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sam i opravit, mohli byste tím 
  způsobit zkrat. 
• Nezacházejte s metronomem, máte-li mokré ruce. Mo hli byste tím zp ůsobit 
  zkrat nebo elektrický šok. 
• Nevystavujte baterii ohni. Mohla by explodovat ne bo způsobit požár. 
• Při instalaci baterie dávejte pozor na její správnou polaritu (+) a (-). P ři špatné 
  polarit ě metronom nefunguje správn ě. 
• Nenechávejte metronom na následujících místech: 

     - Místa, kde je metronom vystaven extrémně vysokým teplotám jako je 
       například přímé sluneční záření nebo v blízkosti zdroje tepla. 
     - Vlhká místa jako je koupelna, umyvadlo nebo mokrá podlaha. 
     - Prašná místa. 
     - Místa, kde je metronom vystaven nadměrným vibracím. 

• Jestliže metronom po delší dobu nepoužíváte, vyjm ěte z něj baterii. Baterie by 
   mohla vytéct a poškodit metronom. 
•  Nezacházejte s metronomem násiln ě, nenechte jej spadnout na zem nebo 
   narážet na tvrdé plochy. Mohlo by to zp ůsobit poškození metronomu nebo 
   zranění. 
•  K čišt ění metronomu nepoužívejte ředidlo ani líh, protože by to mohlo poškodit 
   metronom. 

 

 
NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ METRONOMU_____ 
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POUŽITÍ_______________________________________________ 

 
• Přiložená baterie může mít kratší životnost. Baterie metronomu je aktivní po        

vytažení pásky z pouzdra baterie.  
• Umístěte metronom tak aby jste na něj dobře viděli a stiskněte tlačítko MODE. 

Tímto tlačítkem přepínáte mezi hodinami a metronomem.  
 

 
 
 
 
 

 
 
• Nastavení tempa 
 
1. Stiskněte tlačítko MODE (symbol ). Objeví se displej v režimu metronom. 
2. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadované tempo (30 – 250 úderů/min.). 

*Každým stisknutím příslušného tlačítka se tempo postupně zvyšuje nebo 
snižuje o jedničku. Čísla se mění po desítkách, jestliže tlačítko podržíte 
stisknuté. 

 
• Nastavení taktu 
 
Každým stisknutím tlačítka BEAT se nastavení taktu mění v následujícím pořadí:  
 
0 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � dvě osminky � dvě osminky s pomlkou na za čátku � tři 
osminky � tři osminky s pomlkou uprost řed � čtyři šestnáctinky � čtyři šestnáctinky se 
dvěma pomlkami uprost řed � 0… 

 

 
 
 
 

• Nastavení času  
1. Je-li zobrazen displej s časem, podržte stisknuté tlačítko BEAT 
a objeví se displej pro nastavení času. 
2. Stisknutím tlačítka BEAT  zvolte hodiny nebo minuty. Pomocí 
tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas. 
3. Je-li čas nastaven, stiskněte tlačítko MODE(symbol ), kterým se vrátíte k displeji 
s časem. 
 
• Metronom je stále zapnut režim HODINY/METRONOM, jestliže jej nechcete delší dobu používat. 

Doporučujeme vyjmout baterii.  
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VÝMĚNA BATERIE______________________________________ 
• Když baterie dochází, dioda začne svítit 
slabě, displej vybledne a hlasitost se 
sníží. V tom případě okamžitě vyměňte 
baterii. Jinak metronom nebude 
fungovat správně. 
 
• Jak vym ěnit baterie 
1. Otevřete svorku. 
2. Jemně vyjměte pouzdro baterie 
směrem k sobě.  
3. Nainstalujte novou baterii a dávejte 
přitom pozor na to, aby byly póly (+) a (-) 
umístěny správně.  
*Použijte pouze baterii s označením 
CR2032! 
4. Vložte pouzdro baterie s baterií zpět do 
metronomu 

5. Uvolněte svorku. Po výměně baterie se metronom automaticky nastaví do továrního nastavení 
(čas: 12:00, tempo: 120bpm/takt: 0).  
 
 

* Ujistěte se, že jsou póly (+) a (-) umístěny správně. Jinak může dojít k poškození metronomu. 
* Při výměně baterie se vymažou nastavení tempa, taktu a hlasitosti, která jste provedli. Před 
použitím metronomu je třeba provést nastavení znovu. 
* Při vyhazování baterie dbejte na ochranu životního prostředí. 
* Umístěte starou baterii nebo kryt baterie mimo dosah dětí. Jestliže by je dítě spolklo, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE____________________________________  

 
 1. Rozsah tempa: 30 - 250 bpm (úderů za minutu) 

 2. Rozsah taktů:  
 

 3. Hlasitost: potenciometr hlasitosti 
 4. Přesnost hodin: +/-30 vteřin při okolní teplotě 25°C 
 5. Napájení: 1 x lithiová baterie CR2032 
 6. Celkové rozměry: 37 (šířka) x 57 (výška) x 34 mm (hloubka) 
 7. Váha: Přibližně 35 g (včetně baterie) 
 

* Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího 
oznámení výrobce. 
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  (domácnosti) 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité 
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním 
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu 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 národními předpisy uděleny pokuty. 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho 
prodejce nebo dodavatele. 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo 
Evropskou unii 
 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. 
 
 

prelozeno firmou 3D Music 
 

 
Jestliže si chcete objednat díly nebo doplňky, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce 
firmy SEIKO pro Českou a Slovenskou republiku, na následující adresu: 
 
 
3D Music, s.r.o. Bieblova 133/6, 500 03  Hradec Krá lové Tel. +420 495 541 521   
 
e-mail: info@3dmusic.cz       www.3dmusic.cz             www.facebook.com/3dmusic.cz 
 

 
 
 


