
         

BU10                      Beat Unit BU10 
BRUGERVEJLEDNING 

 
Tak for dit køb af denne Seiko BU10 Beat Unit. Læs venligst denne vejledning grundigt for at sikre korrekt 
brug og lang levetid på denne enhed. 
Gem denne brugervejledning et let tilgængeligt sted, og brug den hvis der er tvivl om funktioner eller 
betjening af din BU10 

  
 

Forholdsregler 

Følgende advarsler og forholdsregler er vigtige for at sikre korrekt brug og betjening 
af dette produkt, samt for at undgå skader på produktet, dig selv eller andre. 

- Adskil aldrig, og forsøg aldrig at reparere produktet. 

- Håndter aldrig produktet med våde hænder 

- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive vådt. 

- Udsæt aldrig batteriet for åben ild 

- Brug kun den korrekte type batteri til dette produkt. 

- Placer ikke produktet på ustabile overflader 

- Kast eller tab ikke produktet 

- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive udsat for ekstrem 
varme, f.eks nær varmeapparater, i direkte sollys eller i en varm lukket bil. 

- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive udsat for ekstremt 
høj fugtighed. 

- Hold produktet uden for små børns rækkevidde. 

- Hold batteri og batteri låg uden for små børns rækkevidde. Søg omgående 
lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele. 

- Folk med hjerteproblemer / sygdomme bør ikke anvende dette produkt. 

- Brug ikke unødig kraft ved betjening af dette produkt og dets knapper. 

- Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer. 

- Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden 

- Opbevar og brug ikke produktet I meget støvede omgivelser. 

- Udsæt ikke produktet for kraftige vibrationer 

- Brug ikke fortynder eller alkohol til at rengøre produktet. 

- I tilfælde af ubehagelig lugt, misfarvning, deformation eller varmeudvikling under 
brug, gør da omgående følgende. 

 (1) Sluk produktet 

 (2) Fjern batterierne fra produktet 

- Udskift altid begge batterier samtidig, og kontroller altid at de nye batteriers (+) og (-) terminal vender 
korrekt. 

- Fjern batterierne fra produktet hvis det ikke skal bruges I længere perioder 

Når det er tilsluttet til en digital metronom (medfølger ikke) afgiver dette produkt 
vibrationer som indikation af tempoet. 
For yderligere instruktioner, læs venligst afsnittet ”Betjening” 

 
 
 

 
Identifikation af dele 

 
  

 

 

 
              

 
 

 
 

 
①POWER Knap. Bruges til at tænde enheden, samt til at 

justere styrken af vibrationerne. 

Svag vibration            Stærk vibration 
 

②Power Indikator 

En rød lampe lyser når enheden er tændt og sat i en af følgende positioner 

 

           Svag vibration       Stærk vibration 
 
                 

③Clip holder 

Brug clip holderen til at fastsætte enheden til din lomme eller bælte som illustreret. 

Figur 1. 

 

 
 

 

④Input plug : 3,5 mm jack 

Tilsluttes til hovedtelefon udgangen på en digital metronom. 

Betjening 

 

- Denne enhed er designet til at blive brugt sammen med en Seiko digital metronom med en 3,5 mm 

hovedtelefon udgang. Vi kan ikke garantere at den virker med ”ikke-Seiko” metronomer. 

- Før brug, læs venligst afsnittet “udskiftning af batterier” og isæt herefter de medfølgende batterier. 

De medfølgende batterier giver mulighed for at teste produktets funktioner. Batterilevetiden i de 
medfølgende batterier er måske kortere end forventet. 

(1) Tænd enheden og sæt powerswitchen på enten svag       eller stærk    
Den røde powerindikator vil lyse som indikeret herunder 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(2) Isæt input stikket I hovedtelefonudgangen på en digital metronom                                         . 
(3) Tænd den digitale metronom 
(4) Skru volumen på metronomen så højt op som muligt og start metronomen. 
(5) Din BU10 vil nu begynde at vibrere, indstil vibrationsstyrken så den passer til dig. 
(6) Når du er færdig med at bruge din BU10, stop da først din metronom inden du slukker for 

BU10 
(7) Husk altid at slukke enheden når du er færdig med at bruge den. 

 
Husk ! 

- Seiko BU10 er et præcisions instrument. Hvis den tabes, udsættes for hårde slag eller vand kan den tage 
skade. 

- Denne enhed kan arbejde I tempo fra 1-300 slag I minuttet 

- Hvis denne enhed modtager et input med lyd, eller et tempo højere end 300 slag I 
minuttet vil den automatisk slukke for at spare batteri. Indstil i dette tilfælde 
metronomen til et tempo mellem 1-300 slag i minuttet. 

- Når enheden skal fjernes fra bæltet / lommen, vær da forsigtig for ikke at ødelægge 
klipsen. 

- Enheden må ikke være I direkte kontakt med huden når den bruges. 

- Sluk altid enheden når den ikke er I brug. Når enheden er tændt uden at være tilsluttet til en 
metronom, kan udefra kommende lyde måske aktivere motoren og forringe batteriernes 
levetid. 

 
Udskiftning af batterier 

 
Det er tid til at skifte batterierne når vibrationerne bliver svagere og lysindikatoren 
“fader” ud sammen med vibrationerne. Når dette sker, skift da batterierne hurtigst 
muligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Sæt powerswitchen på off. 

(2) Fjern clip holderen, og fjerne herefter batterilåget som illustreret herover. Fjern begge batterier.  

(3) Isæt to nye batterier I batteriholderen, kontroller at batteriernes (+) og ( -) vender korrekt. 

(4) Efter udskiftningen af batterierne, tænd enheden og kontroller at alle funktioner 
virker normalt. 

※ Kun AAA alkaline batterier og AAA genopladelige nickel-metal hydride 

batterier kan bruges I denne enhed. 

※ Følg altid polaritets indikationen på siden af batterierne 

※ Brug ikke forskellige typer batterier samtidig. 

Følg altid gældende regler for korrekt bortskaffelse af gamle batterier. 
※ Hold altid batterier og batterilåg uden for små børns rækkevidde. 

※ Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger et batteri ! 

 
Specifikationer. 

・Tempo Arbejdsområde                      : 1～300 slag I minuttet 

・Vibrations justering                                : To styrker (Svag og Stærk) 

・Kabel længde                                      : 140 cm 

・Input stik                                            : φ3.5 mm mono jack 

・Batteri                                                 : AAA alkaline batterier x 2 

(AAA genopladelige nickel-metal 
hydride batterier kan også bruges) 

・Temperaturområde for brug                : 5℃ ～40℃ 

・Batteri leveti                                       : Ca. 10 timer  *1 

・Dimension og vægt                            : 40(B ) ×70 (H) ×15 (D) mm, 

Ca 65 g (inklusiv batterier) 

・Tilbehør                                              : AAA alkaline batterier.  
 

Brugervejledning, Clip holder 

 
*1:Under følgende omstændigheder : BU10 på stærk vibration, tilsluttet 

en Seiko SQ60 metronom på tempo 120 

 
※ Designet og specifikationerne kan uden videre ændres for at forbedre produktet.  
 
 
 

Oversat af Copenhagen Music Imports ApS 


