
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ DM51
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ψηφιακό μετρονόμο 51. ΔιαβάστεSEIKO DM
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το 51, καθώς η σωστήDM
χρήση είναι σημαντική για τη διάρκεια ζωής τουπροϊόντος.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε σημείο άμεσα προσβάσιμο και ανατρέξτε τακτικά
σε αυτό.

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις είναι σημαντικές για τη
διασφάλιση της ασφαλούς και ενδεδειγμένης χρήσης του προϊόντος, για την
αποτροπή τραυματισμών και αποτροπή ζημίαςστα υπάρχοντάσας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες προειδοποιήσεις -

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η παράβλεψη αυτών των προειδοποιήσεων
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή παρεμβαίνετε στο μετρονόμο ή στη
μπαταρία.
Μην κρατάτε τον μετρονόμο με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το μετρονόμο σε μέρη που μπορεί να
βραχούν, όπως μπάνια, κοντά σε νεροχύτες ή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε φωτιά.
Να χρησιμοποιείτε μόνο την ενδεδειγμένη για το μετρονόμο μπαταρία.
Μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στο μετρονόμο.
Μην τοποθετείτε το μετρονόμο σε ασταθείς επιφάνειες.
Μην πετάτε και μην ρίχνετε κάτω το μετρονόμο εσκεμμένα.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε μέρη όπου μπορεί να
εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες όπως κοντά σε θερμαντικά σώματα,
σε συσκευές που παράγουν ζέστη, στον ήλιο ή μέσα σε οχήματα.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε μέρη όπου μπορεί να
εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το μετρονόμο.
Κρατήστε τις μπαταρίες που αφαιρέσατε ή τη θυρίδα μπαταρίας μακριά από
μικρά παιδιά. Σε περίπτωση που παιδί καταπιεί κάτι από τα παραπάνω,
επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Ηπαράβλεψηαυτώντωνπροφυλάξεων
μπορείναπροκαλέσειτραυματισμόήΦυσικήβλάβη

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στα κουμπιά ή στο σώμα του μετρονόμου.
Μην αφήνετε υγρό μπαταρίας που τυχόν διέρρευσε να έρθει σε επαφή με το
δέρμα σας.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε σκονισμένα μέρη ή μέρη
που τείνουν να δονούνται.
Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή αλκοόλ για να καθαρίσετε το μετρονόμο.
Εγκαταστήστε τη μπαταρία σωστά, ελέγχοντας οι πόλοι (+) και (-) να είναι
προσανατολισμένοι σωστά.
Απομακρύνετε τη μπαταρία όταν αδειάσει ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το
μετρονόμο για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
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Πρινχρησιμοποιήσετετονμετρονόμογιαπρώτηφορά,απομακρύνετε
τημπαταρία.Τραβήξτετηθυρίδααπαλάπροςτηνκατεύθυνσηπουδείχνει
τοσχέδιο.Ημπαταρίαπουσυμπεριλαμβάνεταιείναιμόνογιαδοκιμαστική
χρήσηκαιηδιάρκειάτηςμπορείναείναιμικρότερητηςκανονικής.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣΜΕΡΩΝ

Θυρίδα
Μπαταρίας

Επιλογέας Έντασης
Ήχου

Κλιπ
ΣτήριξηςΣυρόμενο

προστατευτικό
μπαταρίας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τοποθετήστε το μετρονόμο κάπου όπου μπορείτε να βλέπετε την οθόνη καθαρά,
.όπως πάνω στο γραφείο σας, ή στηρίξτε τον πάνω στο αναλόγιο της μουσικής

MODEΠατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ( ) και επιλέξτε είτε τη λειτουργία
CLOCKΜετρονόμου (ΜΕΤΡΟΝΟΜΕ) είτε τη λειτουργία ρολογιού ( ).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΤΡΟΝΟΜΟΥ
Ο ρυθμός και ο χτύπος (       ) μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία μετρονόμου.beat
Ορίστε το ρυθμό πατώντας τα κουμπιά ρυθμού και . Ορίστε το ή τονUP DOWN beat
ρυθμόπιέζοντας το κουμπί .BEAT
Ηένταση του ήχουμπορεί ναπροσαρμοστεί με τον επιλογέαΈντασης.
ΡΥΘΜΙΣΗΩΡΑΣ
Για να θέσετε την ώρα, επιλέξτε την επιλογή στο μετρονόμο και μετά κρατήστεCLOCK
πατημένο το κουμπί ΒΕΑΤ. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ώρες και λεπτάBEAT
και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά / για να επιλέξετε τα ψηφία. Ταtempo UP DOWN
επιλεγμένα ψηφία αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί για έξοδο και επιστροφήMODE
στη λειτουργία . Τα δευτερόλεπτα δεν ρυθμίζονται και αυτομάτως τίθενται στοCLOCK
μηδέν. Η ώρα μπορεί ρυθμιστεί με ακρίβεια δευτερολέπτου με χειροκίνητο
συγχρονισμό με ένα επίσημο ρολόι. Ο μετρονόμος θα επιστρέψει αυτόματα στη
λειτουργία μετάαπό ένα λεπτόαδράνειας.CLOCK

Ένδειξη οθόνης στη
λειτουργία ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΥ

Ένδειξη οθόνης στη
λειτουργία CLOCK

Όταν η μπαταρία αδειάζει, είτε ο φωτισμός , είτε η οθόνη , είτε η έντασηLED LCD
ήχου, καθίστανται αδύναμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε άμεσα τη
μπαταρία.
Γυρίστε τον μετρονόμο ανάποδα. Με το
ένα χέρι, σηκώστε το κλιπ στήριξης. Με
το άλλο χέρι, βγάλτε τη θυρίδα
μπαταρίας σέρνοντάς τη στην
κατεύθυνση του τόξου, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Προσέξτε να μη μπλέξετε
τα δάχτυλά σας στο κλιπ στήριξης.
Απομακρύνετε την άδεια μπαταρία από
τη θυρίδα της και αντικαταστήστε με
νέα μπαταρία (αριθ. μοντέλου
CR20320). Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+)
και (-) είναι προσανατολισμένοι σωστά.

* Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) της μπαταρίας είναι προσανατολισμένοι
σωστά.

*Κρατήστετιςμπαταρίεςπουαφαιρέσατεήτηθυρίδαμπαταριών
μακριάαπόμικράπαιδιά.Σεπερίπτωσηπουπαιδίκαταπιείκάτιαπό
ταπαραπάνω,επικοινωνήστεάμεσαμεγιατρό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

・

・

Εύρος ρυθμού (ακρίβεια)
Beat/ρυθμός
Επιλογέας έντασης ήχου
Ακρίβεια ρολογιού
Πηγή ισχύος
Διάρκεια μπαταρίας

*Περίπου ένα χρόνος (λειτουργία ρολογιού)
Συνολικές διαστάσεις
Βάρος
Συνοδευτικά

: 30 ~ 250 /λεπτό (±1%)beats
: 0 ~ 7,
: Περιστροφικός
±30 . μέση μηνιαία απόκλιση (στους 25 )C°ces:

: Μπαταρία λιθίου ( 2032×1)CR
Περίπου 100 ώρες (ρυθμός: 120 /λεπτό,staeb:
beat: 2, ένταση: μέγιστη)

Π) × 57 (Υ) × 34 (Β): 37 ( mm
g: Περίπου 35 (με τη μπαταρία)

Οδηγίες χρήσης και μία (1) μπαταρία λιθίου:
CR2032 (για δοκιμή λειτουργιών)

*Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος.

Κουμπί BEAT Φως ΡυθμούLED

Οθόνη υγρών
κρυστάλλων
LCD( )

Επιλογή Λειτουργίας
MODE( )

(ρολόι/μετρονόμος)
Κουμπί Ρυθμού UP

(ΠΑΝΩ)
Κουμπί Ρυθμού
DOWN (ΚΑΤΩ)

ΤΡΟΠΟΣΧΡΗΣΗΣ

Αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί για ναMODE
επιβεβαιώσετε ότι ο μετρονόμος λειτουργεί κανονικά. Οι λειτουργίες ρυθμού,
beat και ώρας έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν η μπαταρία
αντικατασταθεί (ρυθμός: 120 /λεπτό, : 0, ώρα 12:00 ).beat beat AM

Ακολουθήστε όλες τις τοπικές οδηγίες και τους κανονισμούς για την απόρριψη*
άδειων μπαταριών

・
・
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Ανασηκώστε το κλιπ
στήριξης

Βγάλτε
τη θυρίδα
της
μπαταρίας

Τοποθετήστε τη μπαταρία,
αφού ελέγχετε ότι οι πόλοι είναι
προσανατολισμένοι σωστά

Θυρίδα μπαταρίας

Μεταφράστηκε από την εταιρεία : Κοκονέτσης Χαρίτων


