
SEIKO DIGITALE METRONOOM DM51 
HANDLEIDING 
Onze dank voor uw keuze voor de SEIKO DM51 DIGITALE METRONOOM. Lees deze 
handleiding zorgvuldig door voordat u de DM51 gaat gebruiken. Correct gebruik is 
belangrijk om zo lang mogelijk plezier van uw nieuwe metronoom te hebben. Bewaar deze 
handleiding onder handbereik zodat u hem indien nodig makkelijk na kunt slaan. 
 
WAARSCHUWINGEN 
De volgende waarschuwingen en gebruiksadviezen zijn belangrijk om dit product veilig en 
correct te gebruiken en om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw eigendommen te 
voorkomen. 
● Demonteer dit product niet, probeer het niet te repareren en experimenteer niet met dit 
product of de batterij. 
●Gebruik het product niet met natte handen. 
●Gebruik en bewaar dit product niet waar het nat kan worden, zoals in badkamers, in de 
buurt van wastafels of buiten. 
●Stel de batterij niet bloot aan vuur. 
●Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type. 
●Steek geen spelden of andere objecten in het product. 
●Voorkom dat het product kan vallen en zorg ervoor dat er niet mee gegooid wordt. 
●Gebruik en bewaar dit product niet waar het aan extreme hitte blootgesteld kan worden, 
zoals direct op of bij een verwarming, in direct zonlicht of in auto's. 
●Gebruik en bewaar dit product niet op plaatsen waar het aan een hoge vochtigheidsgraad 
blootgesteld kan worden. 
●Let extra goed op als dit product door kinderen gebruikt wordt. 
●Houd batterijen en de batterijhouder buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een 
kind een dergelijk onderdeel inslikken, waarschuw dan direct een arts. 
●Oefen geen grote kracht uit op de knoppen of de behuizing van dit product. 
●Voorkom dat eventueel gelekt batterijzuur in contact met uw huid komt. 
●Voorkom dat het product blootgesteld wordt aan stof of hevige trillingen. 
●Gebruik geen thinner of alcohol om dit product te reinigen. 
●Installeer een nieuwe batterij correct. Let bij plaatsing op de positie van de plus- en 
minzijde van de batterij, zoals elders in deze handleiding aangegeven.  
●Verwijder de batterij als hij leeg is of wanneer u het product gedurende langere tijd niet 
gaat gebruiken. 
 
Voor het eerste gebruik van dit product dient u het batterijstripje te verwijderen. Trek het 
voorzichtig los in de richting van de op de tekening aangegeven pijl. De meegeleverde batterij 
is uitsluitend bedoeld voor het testen van de correcte werking van het product. Hij kan 
korter meegaan dan verwacht.  
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GEBRUIK 
Plaats de metronoom zo dat u het scherm goed kunt aflezen, bijvoorbeeld op uw bureau, of 
gebruik de clip om hem aan uw bladmuziek of uw lessenaar te bevestigen. 
Gebruik de MODE-knop om tussen METRONOOM en KLOK te schakelen. 
 
●Metronoom 
In de METRONOOM-stand kunt u het tempo en de maatsoort instellen. Kies het gewenste 
tempo met de Tempo UP- en Tempo DOWN-knoppen. Gebruik de BEAT-knop voor het 
instellen van de maatsoort of de onderverdeling van de tellen. Ook het volume is instelbaar. 
 
●Instellen tijd 
Om de juiste tijd in te stellen, gebruikt u eerst de MODE-knop om de CLOCK-stand te 
activeren. Houd de BEAT-knop ingedrukt. Gebruik dan de BEAT-knop om te kiezen voor het 
instellen van de uren of de minuten. Als de uurweergave knippert, kunt u het juiste uur 
instellen met de knoppen Tempo UP en Tempo DOWN. Druk daarna op de BEAT-knop. De 
minuten gaan knipperen. Stel de juiste tijd in met de knoppen Tempo UP en Tempo DOWN. 
Met een druk op de MODE-knop gaat u daarna terug naar de CLOCK-stand. Bij het 
instellen van een nieuwe tijd beginnen de secondes altijd op nul. Ze zijn niet apart instelbaar. 
Wilt u de tijd zo exact mogelijk instellen, gebruik dan een officiële tijdsaanduiding en 
activeer de nieuwe tijd met de MODE-knop op het moment dat de seconde-aanduiding van 
die klok naar nul springt.  
Als u de knoppen tempo UP en tempo Down een minuut lang niet gebruikt, wordt de 
CLOCK-stand automatisch geactiveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ 
U weet dat de batterij leegraakt als de helderheid van 
het lcd-scherm of de tempo-led afneemt, of als het 
volume minder wordt. Vervang de batterij dan direct. 
Houd de metronoom ondersteboven vast. Open de clip 
met uw ene hand (1). Schuif nu met uw andere hand de 
batterijhouder in de richting van de op de tekening 
aangegeven pijl (2). Kijk uit dat de clip uw vingers niet 
beknelt. Vervang de lege batterij door een nieuwe (type 
CR2032). Let bij plaatsing op de positie van de plus- en 
minzijde van de batterij, zoals aangegeven op de 
tekening (3). 
 
Schuif de batterijhouder weer in de metronoom. Druk dan op de MODE-knop om te 
controleren of de metronoom weer correct werkt. Bij het vervangen van de batterij worden de 
fabrieksinstellingen geactiveerd (tempo: 120 bpm, maatsoort: 0, tijd: 12:00 AM) 
 

• Controleer de juiste positie van de batterij: de pluspool aan de kant van de clip; de 
minpool aan de kant van het display. 

Schermbeeld in 
METRONOOM-stand  
 

Schermbeeld in 
CLOCK-stand 
 

②  Trek de 
batterijhouder 
uit 

③  Plaats de batterij met de 
pluszijde naar boven 

① Open de clip 



• Batterijen zijn chemisch afval. Lever lege batterijen in bij een daartoe bedoeld 
inzamelpunt. 

Bewaar de lege batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een batterij of 
andere onderdelen inslikken, waarschuw dan direct een arts. 
 
SPECIFICATIES 
● Tempobereik en nauwkeurigheid : 30 ~ 250 beats per minuut, ±1% 
● Maatsoorten en onderverdeling  : 0 ~ 7,  
● Volume-instelling     : Draaiknop 
● Nauwkeurigheid klok  : Afwijking ±30 sec. per maand bij 25°C 
● Voeding    : Lithium-batterij (CR2032) 
● Levensduur batterij  : Ongeveer 100 uur (tempo: 120 bpm, maatsoort: 2, 
volume: maximaal) of ongeveer 1 jaar (CLOCK-stand)   
● Afmetingen en gewicht  : 37 × 57  × 34 mm ( b x h x d); ongeveer 35 g (inclusief 
batterij) 
● Geleverd met   : Handleiding, 1x CR2032 lithium-batterij 
 
* Ontwerp en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. 
 
 

vertaald door EMD MUSIC 


