
SEIKO DIGITÁLIS METRONÓM DM110 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük, hogy a SEIKO DM110 Digitális Metronómot választotta.  Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen 

használati utasítást, mielőtt használni kezdi a DM110 -et, a termék megfelelő használata érdekében. 

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

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az alábbi figyelmeztetések és óvintézkedések elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a terméket 

megfelelően használjuk, megelőzzük saját és mások testi épségét és megőrizzük egyéb használati tárgyaink 

épségét. 

● 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 hangolóhoz 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 metronóm bármely részét, rögtön értesítsék az orvost. 

● 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. 

● A két elemet mindig egyszerre cserélje. Új elemek 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 fülhallgatót megfelelő hangerővel használja. 



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

rövidebb lehet. 

A METRONÓM RÉSZEI 
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ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT 

• A DM110 metronóm és stopperóra funkcióval is rendelkezik. Ezeket a funkciókat nem csak 

külön, hanem egyszerre is lehet használni. 

• Lehetőség van különböző tempóhangok kiválasztására. 

• A metronómon hátsó kitámasztó van, de kottaállványra is felhelyezhető, ahogy kényelmesebb. 

  

Kapcsoljuk be a készüléket a POWER gombbal 

• Metronóm funkció 

Nyomja meg a START/STOP gombot (amelyiken a metronóm ikon van) az elindításhoz. A 

metronóm hanggal és LED-del is jelzi a tempót. Állítsa be a tempót, ritmust és tónust a kívántaknak 

megfelelően. 

A tempó beállításához a TEMPO UP és TEMPO DOWN gombokat használja (gyors előre-léptetéshez 

tartsa lenyomva az adott gombot). 

Az ütem beállításához használja a BEAT gombot (gyors előre-léptetéshez tartsa lenyomva a gombot). 

A ritmus beállításához használja a RHYTHM gombot (gyors előre-léptetéshez tartsa lenyomva a 

gombot). 

A tónus beállításához használja a TONE gombot és állítsa igényei szerint. 

Tone 1: finomabb, mélyebb hang; 1-es hangszóró. 

Tone 2: erősebb, magasabb hang, 2-es hangszóró. 

Hangerő beállítása a VOLUME tárcsával. 

Hangsúly kiválasztása 

A triola és egyéb negyedhangok, ritmusok nem választhatók egyszerre az 1, 3, 5 és 7 

hangsúlyokkal. 

Tap tempó beállítása 

Nyomja meg a TAP gombot többször egymás után a kívánt időzítést használva. A tempó az 

gombnyomásokhoz igazodva áll be. A tempót 30-tól 250 ütés/perc-ig bárhogy lehet állítani. Ha ezt a 

funkciót használjuk, a TAP jel fog megjelenni a kijelzőn. 
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3,5 átmérőjű fülhallgatókat használjon. Használat előtt ellenőrizze a hangerőt. 

• Stopperóra funkció 

A stopperóra elindításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az eltelt idő másodpercenként fog 

megjelenni. A stopperóra megállításához újra nyomja meg a START/STOP gombot. Az újra indításhoz 

használja a RESET gombot. A maximális idő 1 óra 59 perc, 59 másodperc. Ha ez az idő letelik, a 

stopperóra automatikusan kikapcsol. 

• Egyéb funkciók 

- Memória backup funkció 

A metronómon lehetőség van a korábban beállított tempó, ütem, tónus elmentésére, hogy azok ne 

törlődjenek a metronóm kikapcsolása után. 

A stopperóra kikapcsolás után automatikusan visszaáll. 

- Automatikus kikapcsolás 

A DM110 automatikusan kikapcsol, ha mind a stopperóra, mind a metronóm le lett állítva és 30 percig 

egy gombot sem nyomnak meg. 

ELEMCSERE 

Ha a LED jelzőlámpa, vagy az LCD kijelző elhalványodik, vagy a hang gyengül, az az elemek lemerülését 

jelzi. Ebben az esetben az elemek azonnali cseréjére van szükség. 

Kapcsolja ki a metronómot, majd fordítsa meg. Az Az elem 

fedelét elcsúsztatva vegye ki mindkét elemet az ábrán 

mutatott módon. Helyezze be az új elemeket, ügyelve arra, 

hogy a (+) és (-) pólusok megfelelően helyezkedjenek el. 

Az új elemek behelyezése kapcsolja be a metronómot és 

ellenőrizze, hogy a metronóm megfelelően működik-e. Az 

elemcserét követően a tempó, ütem és idő beállítások 

visszaállnak a gyári értékekre. 

RÉSZLETEK 

Metronóm 

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

• Ütem/ritmus:  0-8   

• Tempó:   2 típus 

Stopperóra 

• Mértékegység:  1 mp 

• Maximum mért idő:  1 óra 59 perc, 59 másodperc 

Egyéb 

• További tulajdonságok: Tap tempó beállítás, Auto kikapcs., Memória backup, Kitámasztó, 

nyílás a kottára rögzítéshez 

• Hangerő:   tárcsával szabályozva 

• Kimenet:   3,5 átmérőjű jack 

Elemtartó 

Elem fedél 



• Elem élettartam:  Kb. 100 óra (Tone 1), vagy 160 óra (Tone 2) 

• Méret:   100(w)x66(H)x20(D) mm 

• Súly:   Kb. 85g (elemmel) 

• Tartozékok:   Használati útmutató és 2 db AAA ceruzaelem 

 

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

 

Fordította a Music Mercant Kft. 


