
 

SEIKO  quartz metronom SQ50V 

instruktážní manuál 

 

 

Názvy a funkce jednotlivých částí 

1. Vypínač napájení 

- Přepnutí do polohy OFF  - vypnutí metronomu  

- Změny zvuku tempa mezi „S1“ a S2“ v modu metronomu 

- Změna referenčního tónu mezi „A4“ a „Bb4“ v  modu generování referenčního tonu 

2. Otočné nastavovací kolečko - otáčejte kolečkem s indikátorem pro nastavení na 

požadovanou rychlost tempa nebo referenčního tonu 

3. Značka referenčního tonu /A4/Bb4/ - Nastavte otočným kolečkem – 2 – k této 

značce pro vytvoření referenčního tonu. 

4. LED display pro zobrazení tempa – červená LED dioda zobrazuje tempo, které jste 

nastavili 

5. Reproduktor – vydává zvuk tempa a referenčního tónu 

6. Volba hlasitosti – upravuje hlasitost zvuku tempa a referenčního tónu. 

7. Konektor sluchátek – vložte zástrčku sluchátek pro použití sluchátek.  

8. opěrný stojánek  

Návod na použití 

Režim metronomu 

Nastavte otočné nastavovaní kolečko  – 2 – na požadovanou rychlost tempa.  

Přepínačem – 1 -  přepněte na S1 nebo S2 , abyste si vybrali zvuk tempa.  



Režim generování referenčního tonu  

Nastavte otočné nastavovací kolečko  – 2 – na značku referenčního tonu  – 3 - . 

Přepněte přepínač – 1 – pro výběr referenčního tónu „A4“ nebo „Bb“ 

Režim generování referenčního tonu je užitečný pro ladění hudebních nástrojů.  

Instalace baterie 

Posuňte uzávěr baterie ve směru šipky podle obrázku a vyjměte ji.  

Spojte baterii s koncovkou a prověřte, že kontakty +  a  –  jsou správně spojeny.  

Ujistěte se, že používáte pouze k tomu určenou 9V baterii /6F22/. 

Před výměnou baterie prověřte, že je metronom vypnut. Když se blíží vybití baterie, 

metronom nemusí pracovat správně a ihned vyměňte starou baterii za novou. Baterie, která 

byla přiložena k vašemu metronomu při nákupu, je monitorovací baterie a nemusí vydržet 

tak dlouho, jak je specifikováno. Když vyměňujete starou baterii, dodržujte předpisy a baterii 

odložte na místě k tomu určeném.    

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

1. Tempo 

Rozsah                        :   40 – 208 úderů za minutu（39 kroků） 

Indikace                       :   zvuk a červená LED dioda 

Přesnost                      :   ± 0,2% 

2. Referenční tón 

Frekvence                    :   A4 (440 Hz), Bb4 (466,16 HZ) 

Přesnost                      :   ±1 CENT (± 0,06%) 

3. Výstup 

Reproduktor                 :   dynamický reproduktor s průměrem 36 mm 

Zásuvka pro sluchátka :   mono, s průměrem 3,5 mm 

4. Zdroj 

Suchá baterie : 6F22 (S-006P), 9 V 



5. Celkové rozměry a váha 

67 mm (šířka) x 95 mm (výška) x 32 mm (hloubka)  

Přibližně 140 gramů (včetně 9 V baterie) 

6. Příslušenství 

Baterie 

* Design a technické údaje se někdy mohou lišit, aniž by to bylo oznámeno. 

 

prelozeno firmou 3D Music  


