
Kako zamenjamo baterijo?
1. Rahlo pritisnite gumb za vklop       in izključite metronom.
2. Izvlecite stojalo      in odprite pokrov na mestu za baterije      tako, da 

ga s palcem močno potisnete v smeri narisane puščice.
3. Odstranite staro baterijo in jo nadomestite z novo. Prepričajte se, da 

sta + in – pravilno poravnana.

Funkcija uglaševalca ( za referenčne tone A4/B    4)
1. Pritisnite gumb za tempo/ referenčni ton 　 in nastavite indikator na 

referenčni ton »A4/B   4«.
2. Pušico za izbiro zvoka 　 nastavite na A4 ali B4.
3. S pritiskanjem na gumb ritem/višina tona 　  , se višina tona spreminja 

v naslednjem zaporedju:

1. METRONOM
1-1 Obseg tempa, ritma in zvoka

Tempo:           razpon         40 – 208 krat/ minuto
  Način izbire        40 kanalski vrtljiv gumb 
                                                         (39 stopenj)
Ritem:  razpon          0, 1, 2, 3, 4, 5 in 6
  Način izbire        gumb na pritisk
Zvok:   dve vrsti zvoka
  Način izbire        drsni gumb (2 stopnji)

1-2 Zaslon za tempo in ritem
Zaslon LED: tempo         7 zaporednih luči
           LED svetloba zelena
  Ritem         lučka na skrajni desni ali leva LED 
                      rdeča
Natančnost: ± 0.2%

2. REFERENČNI TON
Ton:           A4 in B   4
Menjava višine tona:
  A4        440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443Hz,
                        444 Hz, 445 Hz, 446 Hz
  B4            466.164 Hz, 467.223 Hz,
          468.283 Hz, 469.342 Hz,
                        470.402 Hz, 471.461 Hz, 
          472.521 Hz
Način izbire:
  Ton                   vrtljiv gumb s 40 kanali (2 stopnji)
  Menjava višine tona  
          gumb na pritisk
Natančnost: manj kot 1 % ( ± 0.06%)

3. GUMB ZA VKLOP
Vrsta:   gumb na pritisk
Zaslon:  LED (oranžna)

4. JAKOST
Jakost zvoka tempa/ritma in referenčnega tona se lahko poljubno prila-
gaja.

5. ZUNANJA VTIČNICA
Vtičnica za slušalke, monofonska 3,5mm ø

6. NAPAJANJE
6LR61 (9 V) alkalna suha baterija 
AC adapter (prodaja se posebej, model sredina negativno)

7. DIMENZIJE IN TEŽA
78 (D) x 166 (V) x 34.55 (Š) mm, približno 250 g

8. DODATKI
DC 9 V suha kontrolna baterija

Uporaba SQ70 s slušalkami
Vstavite vtič za slušalke 3,5mm ø (SEP 2, prodaja se posebej) v 
vtičnico     . Pritisnite gumb za vklop       za več kot 1 sekundo in vključite 
metronom.

Ko uporabljate slušalke, zvočnik 5 ne dela. Zvok slišite samo preko 
slušalke.
SQ70 vtičnica je monofonska. Če uporabite stereo slušalke, boste 
zvok slišali samo skozi eno od slušalk.

Ritem in referenčni ton, ki ste ju nastavili, sta shranjena v spominu naprave 
in se ne izbrišeta, ko izključite metronom.
   Ko zamenjate baterijo, se metronom nastavi na začetno nastavitev

Ko je baterija skoraj prazna, se zaslon za tempo/ritem zatemni in jakost 
zvoka postane šibka. V tem primeru metronom lahko deluje nepravilno. 
Zamenjajte baterijo ali uporabite metronom z AC adapterjem (STAD, 
prodaja se posebej).

Če je baterija vstavljena v napačni smeri, naprava ne deluje.

1. Ritem »0«
2. Referenčni ton: »440 Hz«

Funkcija metronoma
Na voljo sta dva tipa metronomskega zvoka. Izberite ga glede na glas-
bilo, ki ga igrate, ali po vaši želji.
1. Pritisnite gumb za vklop 　 (več kot 1 sekundo) in nastavite na met-

ronom.
2. Vklopite gumb za tempo/referenčni ton 　 in nastavite indikator na 

želeni tempo.
3. Pritisnite gumb za ritem/ višina zvoka 　 in nastavite želeni ritem (od 0 

do6).
4. Zvok metronoma spremenite tako, da puščico za izbiro zvoka 　 nas-

tavite do želenega zvoka.

Deli naprave in njihove funkcije

UPORABA

Kvarčni Metronom SQ70
Navodila za uporabo

Zaslon LED za tempo/ritem
Zaslon LED kaže tempo ali ritem 
metronoma, ko zasveti/utripa 
svetloba.

Gumb za nastavitev tempa 
referenčnega tona
Zavrtite gumb in nastavite 
indikator na želeni tempo ali 
referenčni ton (A4/B   4).

Oznaka za tempo
Na tabeli so označeni tempo in 
vrste tempa.

Gumb za jakost zvoka
Z vrtenjem izberete želeno 
jakost glasnosti metronoma in 
referenčnega tona.

Gumb za nastavitev 
ritma/višine tona
S pritiskom na gumb izberemo 
želen i  r i tem v funkc i j i  met -
ronoma in želeno frekvenco 
referenčnega tona v funkcij i 
uglaševalca.

Indikacijske lučke za 
ritem/višino tona
Označuje jo  izbran i  r i tem v  
funkciji metronoma in izbrano 
frekvenco referenčnega tona v 
funkciji uglaševalca.

AC adapterska vtičnica (DC 
9V, model sredina negativno)

Stojalo

Vtičnica za slušalke
Vanjo vstavite vtič za slušalke 
3,5mm ø in uporabite skupaj s 
slušalkami.

Gumb za zvok
Gumb za izbiranje med funkci-
jama metronom in referenčnimi 
zvoki med A4 in B♭4 v funkciji 
uglaševalca.

Zvočnik
Oddaja zvok tempa in 
referenčnega tona.

Prostor za baterijo

Gumb za vklop
Vklop/izklop metronoma. Če 
p r i t i s k a t e  n a n j  d l j e  ko t  1  
sekundo, se vklopi in osvetli. 
Če nanj rahlo pritisnete, ko je 
že vklopljen, se izklopi met-
ronom in spremeni svetloba.

Pred uporabo odprite prostor za baterije in vstavite baterijo, ki je 
priložena metronomu. Upoštevajte navodilo MENJAVA BATERIJE. 
(Priložena baterija je samo kontrolna in njena življenjska doba je lahko 
krajša od običajne baterije.)

SPOMINSKA FUNKCIJA

MENJAVA BATERIJE

PODROBEN OPIS

Pokrov za baterijo

* Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega 
obvestila.

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja  Lastra Company, d.o.o.  

● Metronoma ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami in vanj 
ničesar ne vtikajte, ker lahko povzročite kratki stik.

● Gumbov se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker vas lahko strese ali 
povzročite kratki stik.

● Baterij ne izpostavljajte ognju. Lahko eksplodirajo, povzročijo/oddajo 
močno vročino ali zagorijo.

● Ko vstavite baterije, bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno povezana. 
V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja naprave.

● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na spodaj naštetih prostorih:
     - kjer bi lahko bil izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na 

primer neposredno na vroče sonce, v bližini ali ob grelnih apravah,
      - kjer je vlažno, na primer v kopalnici, blizu odtoka ali na mokrih tleh,
      - kjer je prašno,
      - kjer je metronom izpostavljen močnim vibracijam.
● Če metronoma ne uporabljate daljši čas, mu odstranite baterije. 

Drugače se lahko primeri izlitje baterij in povzroči slabo delovanje 
naprave.

● Metronoma ne izpostavljajte neprimerni sili niti ga ne vrzite na tla niti 
ne udarite z njim ob trde površine, ker ga boste poškodovali in 
povzročili motnje v delovanju.

● Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola, ker ga 
lahko poškodujete. 

OPOZORILA

Za varno uporabo


