
Neupo

● Metronoma ali baterije ne razstavljajte, posku
posegati vanju.

● Metronoma ne prijemajte z 
● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko 

zmo
● Baterije ne izpostavljajte ognju.
● Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
● V metronom ne vtikajte igel ali d
● Metronoma ne postavljajte na nestabilno povr
● Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 

izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bli
napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na son
vozilih.

● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen prekomerni vlagi.

● Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci.
● Odstranjene baterije in pokr

otrok. 

Neupo

● Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohi
● Ne dopustite, 
● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na pra

kjer bi lahko pri
● Za č
● Pravilno namestite baterijo in preveri

pravilno poravnani.
● Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 

dlje 
● Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite plo
tako da 
skici. Baterija, ki je prilo
presku
pri čakovane.

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM
natan
izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

 

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 
uporabo izdelka, s katero prepre
svoje imetje.
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Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do po

Metronoma ali baterije ne razstavljajte, posku
posegati vanju. 
Metronoma ne prijemajte z 
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko 
zmoči, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj.
Baterije ne izpostavljajte ognju.
Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
V metronom ne vtikajte igel ali d
Metronoma ne postavljajte na nestabilno povr
Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bli
napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na son
vozilih. 
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen prekomerni vlagi.
Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci.
Odstranjene baterije in pokr
otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

Neupoštevanje teh svaril lahko privede do po

Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohi
Ne dopustite, da bi teko
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na pra
kjer bi lahko prišlo do vibracij.

čiščenje metronoma ne uporabljajte razred
Pravilno namestite baterijo in preveri
pravilno poravnani. 
Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 
dlje časa. 
Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite plo
tako da jo previdno potisnete v smeri pu
skici. Baterija, ki je prilo
presku šanju delovanja in ima lahko kraj

akovane.  

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM
natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 
izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 
uporabo izdelka, s katero prepre
svoje imetje. 

— Upoštevajte naslednja opozorila.

alka 
vtič 
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OPOZORILO
tevanje teh opozoril lahko privede do po

Metronoma ali baterije ne razstavljajte, posku

Metronoma ne prijemajte z mokrimi rokami.
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko 

i, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj.
Baterije ne izpostavljajte ognju. 
Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
V metronom ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.
Metronoma ne postavljajte na nestabilno povr
Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bli
napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na son

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen prekomerni vlagi. 
Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci.
Odstranjene baterije in pokrov za baterijo hranite zunaj dosega 

e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

SVARILA
tevanje teh svaril lahko privede do po

Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohi
da bi tekočina iz baterij pri

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na pra
lo do vibracij. 

enje metronoma ne uporabljajte razred
Pravilno namestite baterijo in preveri
pravilno poravnani. 
Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 

Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite plo
jo previdno potisnete v smeri pu

skici. Baterija, ki je prilo žena metronomu, je namenjena 
anju delovanja in ima lahko kraj

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

ZA VARNO DELOVANJE
Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 
uporabo izdelka, s katero preprečite, da bi poškodovali se

Upoštevajte naslednja opozorila.

DELI NAPRAVE

UP 

DOWN 

SELE

CT 

POW

ER 

lučka LED za tempo
zaslon s teko
kristali 

 

gumb UP 
gumb DOWN

gumb SELECT

gumb POWER

za jermen

OPOZORILO 
tevanje teh opozoril lahko privede do po

Metronoma ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali 

mokrimi rokami. 
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko 

i, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj. 

Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
rugih tujih predmetov.

Metronoma ne postavljajte na nestabilno površino.
Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla. 
Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bli
napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na son

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 

Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci.
ov za baterijo hranite zunaj dosega 

e otrok pogoltne te dele, nemudoma poklič

SVARILA  
tevanje teh svaril lahko privede do poškodb ali fizi

Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohišju metronoma.
ina iz baterij prišla v stik z va

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, 

enje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (

Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 

Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite plo šč

jo previdno potisnete v smeri pu ščice, kot je prikazano na 
ena metronomu, je namenjena 

anju delovanja in ima lahko kraj šo življenjsko dobo od 

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

ZA VARNO DELOVANJE
Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 

ite, da bi poškodovali se

Upoštevajte naslednja opozorila.  — 

DELI NAPRAVE  

ka LED za tempo 
zaslon s tekočimi 

UP 
DOWN 

gumb SELECT 

gumb POWER 
luknja 

za jermen 

 
tevanje teh opozoril lahko privede do poškodb ali smrti.

ajte popraviti ali 

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko 

Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu. 
rugih tujih predmetov. 

ino. 
 

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na
napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na sončni svetlobi ali v 

Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 

Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci. 
ov za baterijo hranite zunaj dosega 

čite zdravnika. 

kodb ali fizične škode.

ju metronoma. 
la v stik z vašo kožo. 

nih mestih ali mestih, 

ila ali alkohola. 
te, ali sta oznaki (+) in (–) 

Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 

Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega. 

ščico za baterijo, 
ice, kot je prikazano na 

ena metronomu, je namenjena 
ivljenjsko dobo od 

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

ZA VARNO DELOVANJE  
Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 

ite, da bi poškodovali sebe in druge ter 
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Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko 
ini grelnikov, na 
ni svetlobi ali v 

ov za baterijo hranite zunaj dosega 
 

kode. 

nih mestih ali mestih, 

Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate 

ico za baterijo, 
ice, kot je prikazano na 

ena metronomu, je namenjena 
ivljenjsko dobo od 

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM71 znamke SEIKO. Pred uporabo svoje
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno 
be in druge ter 

Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER.
Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 
namestite tako, da dobro vidite zaslon.

● NAČ
Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

● NAČ
Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 
na gumba UP in DOWN.

● PRILAGODITEV GLASNOSTI
Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 
pritiskom na gumba UP in DOWN.

* Zvoč
* Pred uporabo slušalke (

zaslon 

Ko se baterija izprazni, se zatemni lu
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 
baterijo.
Za izklop metronoma pritisnite gumb 
POWER.
na hrbtni strani metronoma. S 
kovancem ali podobnim predmetom 
obrnite pokrov za baterijo
nasprotni smeri urinega kazalca,
dokler ni ploš
poravnana s položajem OPEN, in 
odstranite izrabljeno baterijo. 
Vstavite novo baterijo (številka 
modela: CR2032), pri 
(+) obrnjen navzgor. 
namestite pokrov za baterijo in ga 
obrnite v smeri urinega kazalca, 
dokler ni ploš
poravnana s položajem CLOSE. Po 
menjavi baterije pritisnite gumb 
POWER, da preverite, ali metronom 
normalno
deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 
0, glasnost: najvišja, zvok: A4).
* Prepri
* Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
majhnih otrok.
zdravnika.

pokrov 
za 
baterij
o 

ploščic
a za 
baterij
o 

● Razpon tempa (natan
● Takt/ritem:
● Razpon referen
● Višina
● Glasnost

● Vtič
● Napajanje
● Trajanje baterije

● Skupne dimenzije
● Teža
● Dodatki

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

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

71 znamke SEIKO. Pred uporabo svoje
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER.
Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 
namestite tako, da dobro vidite zaslon.

NAČIN METRONOMA
Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

NAČIN ZVOKA  
Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 
na gumba UP in DOWN.

PRILAGODITEV GLASNOSTI
Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 
pritiskom na gumba UP in DOWN.

* Zvočniki ne oddajajo zvoka, ko j
* Pred uporabo slušalke (

zaslon LCD v načinu METRONOME

Ko se baterija izprazni, se zatemni lu
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 
baterijo. 
Za izklop metronoma pritisnite gumb 
POWER. Poiščite pokrov za baterijo 
na hrbtni strani metronoma. S 
kovancem ali podobnim predmetom 
obrnite pokrov za baterijo
nasprotni smeri urinega kazalca,
dokler ni ploščica na pokrovu 
poravnana s položajem OPEN, in 
odstranite izrabljeno baterijo. 
Vstavite novo baterijo (številka 
modela: CR2032), pri 
(+) obrnjen navzgor. 
namestite pokrov za baterijo in ga 
obrnite v smeri urinega kazalca, 
dokler ni ploščica na pokrovu 
poravnana s položajem CLOSE. Po 
menjavi baterije pritisnite gumb 
POWER, da preverite, ali metronom 
normalno 
deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 
0, glasnost: najvišja, zvok: A4).

Prepričajte se, da 
Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
majhnih otrok.  Č
dravnika.  

Razpon tempa (natan
Takt/ritem: 
Razpon referenčnega tona
Višina: 
Glasnost: 

Vtič za slušalko: 
Napajanje: 
Trajanje baterije: 

Skupne dimenzije
Teža: 
Dodatki: 

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

V slovenščino prevedeno po naro

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO

71 znamke SEIKO. Pred uporabo svoje
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

UPORABA
Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER.
Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 
namestite tako, da dobro vidite zaslon.

IN METRONOMA 
Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 
na gumba UP in DOWN. 

PRILAGODITEV GLASNOSTI  
Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 
pritiskom na gumba UP in DOWN.

niki ne oddajajo zvoka, ko je priklopljena slušalka.
* Pred uporabo slušalke (Φ3.5 mm vti

 
činu METRONOME

MENJAVA BATERIJ

Ko se baterija izprazni, se zatemni lu
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 

Za izklop metronoma pritisnite gumb 
ite pokrov za baterijo 

na hrbtni strani metronoma. S 
kovancem ali podobnim predmetom 
obrnite pokrov za baterijo 
nasprotni smeri urinega kazalca, 

čica na pokrovu 
poravnana s položajem OPEN, in 
odstranite izrabljeno baterijo. 
Vstavite novo baterijo (številka 
modela: CR2032), pri čemer je del s 
(+) obrnjen navzgor. Ponovno 
namestite pokrov za baterijo in ga 
obrnite v smeri urinega kazalca, 

čica na pokrovu 
poravnana s položajem CLOSE. Po 
menjavi baterije pritisnite gumb 
POWER, da preverite, ali metronom 

deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 
0, glasnost: najvišja, zvok: A4). 

sta oznaki (+) in (
Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

OPIS
Razpon tempa (natančnost) : 30 ~ 250 taktov/min. (±0.2%)

 0 ~ 7
čnega tona (natanč

 440 Hz (A4)
 4 ravni glasnosti (tiho, nizka,
srednja, visoka)

  Φ3.5 mm mono
 litijska baterija (CR2032×1) (3V)

  cca 100 ur (tempo: 120 taktov/min., takt: 2, 
glasnost: visoka).

:  54 (W) × 86 (H) × 12 (D) mm
 cca 45 g (vklju
 navodila za uporabo in ena (1)

litijska baterija CR2032 
(za preskušanje 
delovanja)

*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo 
 

čino prevedeno po naro

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71
NAVODILA ZA UPORABO  

71 znamke SEIKO. Pred uporabo svoje 
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje 

izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte. 

UPORABA  
Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER.
Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 
namestite tako, da dobro vidite zaslon. 

Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 

Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 
pritiskom na gumba UP in DOWN. 

e priklopljena slušalka.
3.5 mm vtič) preverite nastavitve glasnosti.

inu METRONOME zaslon LCD v na

MENJAVA BATERIJ  

Ko se baterija izprazni, se zatemni lučka LED za 
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 

Za izklop metronoma pritisnite gumb 
ite pokrov za baterijo 

na hrbtni strani metronoma. S 
kovancem ali podobnim predmetom 

 v 
 

ica na pokrovu 
poravnana s položajem OPEN, in 
odstranite izrabljeno baterijo. 
Vstavite novo baterijo (številka 

je del s 
Ponovno 

namestite pokrov za baterijo in ga 
obrnite v smeri urinega kazalca, 

ica na pokrovu 
poravnana s položajem CLOSE. Po 
menjavi baterije pritisnite gumb 
POWER, da preverite, ali metronom 

CLOSE 
 

 
 
 
 

deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 

sta oznaki (+) in (–) na bateriji pravilno poravnani.
Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

OPIS 

: 30 ~ 250 taktov/min. (±0.2%)
0 ~ 7,  

(natančnost): C4 ~ B4 (±1 odstotek)
440 Hz (A4) 
4 ravni glasnosti (tiho, nizka,
srednja, visoka) 
Φ3.5 mm mono 
litijska baterija (CR2032×1) (3V)

cca 100 ur (tempo: 120 taktov/min., takt: 2, 
glasnost: visoka). 
54 (W) × 86 (H) × 12 (D) mm
cca 45 g (vključno z baterijo)
navodila za uporabo in ena (1)
litijska baterija CR2032 
(za preskušanje 
delovanja) 

*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo 

ino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o.

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71  

 naprave DM71, 
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 

Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER. 
Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 

Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 

Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 

e priklopljena slušalka. 
) preverite nastavitve glasnosti.

LCD v načinu SOUND

ka LED za tempo oziroma zaslon 
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 

 
 
 
 

OPEN 

deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 

) na bateriji pravilno poravnani.
Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

: 30 ~ 250 taktov/min. (±0.2%) 
 

: C4 ~ B4 (±1 odstotek) 

4 ravni glasnosti (tiho, nizka, 

litijska baterija (CR2032×1) (3V) 
cca 100 ur (tempo: 120 taktov/min., takt: 2, 

 
54 (W) × 86 (H) × 12 (D) mm 

no z baterijo) 
navodila za uporabo in ena (1) 
litijska baterija CR2032 

*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo 

ilu podjetja Lastra Company d.o.o.

naprave DM71, 
ivljenjske dobe 

Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom 

Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve 
tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN. 

Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom 

Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s 

) preverite nastavitve glasnosti. 

inu SOUND 

tempo oziroma zaslon 
LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte 

deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi 
baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 

) na bateriji pravilno poravnani. 
Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe. 

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite  zunaj dosega 
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli čite 

 

cca 100 ur (tempo: 120 taktov/min., takt: 2, 

*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo 

ilu podjetja Lastra Company d.o.o. 


