
SEIKO DIGITÁLIS METRONÓM DM51 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük, hogy a SEIKO DM51 Digitális Metronómot választotta.  Kérjük, figyelmesen 

olvassa el jelen használati utasítást, mielőtt használni kezdi a DM51 -et, a termék megfelelő 

használata érdekében. Tartsa a leírást könnyen elérhető helyen, hogy mindig kéznél legyen. 

BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS 

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, vagy akár halált is okozhat. 

● Ne szedje szét, ne próbáljon belenyúlni, vagy egyéb módon megszerelni a metronómot, vagy az 

elemeket. 

● Ne nyúljon a metronómhoz vizes kézzel. 

● Ne tárolja a metronómot olyan helyen, ahol nedves lehet, pl. fürdőszobában, mosdó mellett, vagy a 

szabadban. 

● Ne tegye ki erős hőnek, tűznek. 

● Csak a metronómhoz előírt típusú elemeket használjon. 

● Ne szúrja fel, vagy próbáljon a metronómba semmilyen idegen tárgyat tenni. 

● Ne tegye a metronómot instabil felületre. 

● Ne dobálja, vagy ejtse a földre szándékosan. 

● Ne tárolja olyan helyen, ahol nagy hő hatásának lenne huzamos ideig kitéve, pl. radiátor, hősugárzó, 

közvetlen napfény, vagy jármű szélvédője. 

● Ne használja, vagy tárolja olyan helyen, ahol magas a páratartalom. BEHANGOLÁSA  

● Ne adja kisgyerek kezébe. 

● Az eltávolított elemeket és a fedőlapot szintén tartsa távol kisgyerekektől. Ha a kisgyerek 

véletlenül lenyelné a hangoló bármely részét, rögtön értesítsék az orvost. 

FIGYELEM 

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, fizikai károsodást okozhat. 

● Ne használjon túlzott erőkifejtést a gombokon, vagy a hangolótesten. 

● Ne használjon vegyesen régi és új, vagy különböző típusú elemeket. 

● Ne használjon újratölthető elemeket. 

● Figyeljen oda, hogy a rossz elemből esetlegesen kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrére. 

● Ne tárolja a hangolót poros helyen, vagy vibráció közelében. 

● Tisztításkor a hígító, vagy alkohol használata tilos. 

●Új elem behelyezésekor figyeljen a (+) és (-) pólusokhoz való megfelelő beillesztésre. 

● Távolítsa el az elemeket, ha azok kimerültek, vagy ha huzamosabb időn keresztül nem használja a 

metronómot. 



A metronóm első használata előtt óvatosan húzza ki az elemvédő lapocskát a nyíl irányába. A 

metronómhoz járó elemek csak a működőképesség ellenőrzésére szolgálnak, az élettartamuk a vártnál 

rövidebb lehet. 

A METRONÓM RÉSZEI 

 

 

 

 

BEÜZEMELÉS 

Tegye a metronómot az asztalra, vagy csiptesse a kottára, kottatartóra, úgy, hogy jól lássa a képernyőt. 

Metronóm mód 

A tempót és az ütemet METRONOME módban tudjuk beállítani. A tempót az UP és DOWN, az ütemet, vagy 

ritmust pedig a BEAT gombok nyomkodásával.  

A hangerőt az oldalt lévő tárcsával szabályozhatjuk. 

Idő beállítása 

Az óra beállításához kapcsolja a metronómot CLOCK módba, a BEAT gombot pedig tartsa lenyomva. A BEAT 

gomb megnyomásával kiválaszthatja az órát, vagy a percet, az UP és DOWN gombokkal pedig beállíthatja a 

kívánt időt. A kiválasztott számjegyek villogni fognak. A kilépéshez nyomja meg a MODE gombot, így 

visszatér CLOCK módba. A másodperceket nem lehet beállítani. 

Kijelző METRONOME módban:   Kijelző CLOCK módban:  

ELEMCSERE 

Ha a LED jelzőlámpák, vagy az LCD kijelző elhalványodik, vagy a hang gyengül, az az elemek lemerülését jelzi. 

Ebben az esetben az elemek azonnali cseréjére van szükség. 

Tempó LED Ütem jelző 

Mód gomb 

(óra/metronóm) 

Tempó FEL gomb 

Tempó LE gomb 

Hangerőszabályozó 

Csiptető 

Elemtartó Elemvédő lapocska 



Fordítsa meg a metronómot. Az egyik kezével nyissa fel a csiptetőt, a másikkal vegye ki az elemtartót az 

ábrán mutatott módon, a nyíl irányába csúsztatva. Vegye ki a lemerült elemet és cserélje ki egy újra 

(CR2032). Ügyeljen rá, hogy a (+) és (-) pólusok megfelelően helyezkedjenek el.  

 

 

 

 

Az új elem behelyezése után nyomja meg a MODE gombot és ellenőrizze, hogy a metronóm megfelelően 

működik-e. Az elemcserét követően a tempó, ütem és idő beállítások visszaállnak a gyári értékekre (tempó: 

120, ütem/perc:0, idő: 12:00) 

A kivett elemeket és az alkatrészeket tartsa távol kisgyerekektől. Ha mégis lenyelné, rögtön értesítsék a 

gyerekgyógyászt. 

 RÉSZLETEK 

• Tempó terjedelem:  30-250 ütés/perc (+1%) 

• Ütem/ritmus:  0-7   

• Hangerő szabályozás: tekerőtárcsa 

• Óra pontosság:  +30 mp (25 ℃szobahőmérsékleten) 

• Tápegység:   1x CR2032 lítiumos elem 

• Elem élettartam:  Kb. 100 óra  

• Méret:   37(w)x57(H)x34(D) mm 

• Súly:   Kb. 35g (elemmel) 

• Tartozékok:   Használati útmutató és 1x CR2032 lítiumos elem 

 

*A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termékmódosítás előzetes bejelentése nélkül. 

 

Fordította a Music Mercant Kft. 

 

1. Emelje fel a csiptetőt 

3. Húzza ki az elemtartót 

4. Elemtartó 

2. Helyezzen be egy 

CR2032 elemet ügyelve 

az elem irányára. 


