
 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

 
 
 

● Način 
METRONOME 

UPORABA 
 
 

Glasnost Tempo Takt 

MENJAVA BATERIJ 
 

Baterijo je treba zamenjati, ko zaslon LED zbledi ali se zniža glasnost. 

 
Hvala, da ste kupili COMPACT METRONOM DM90 znamke SEIKO. Pred uporabo vaše 
naprave DM90 natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna 
za zagotavljanje življenjske dobe izdelka. 

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

 
OPOZORILA 

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero 
preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje. Upoštevajte naslednja opozorila. 

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot elektronski metronom. 

V načinu METRONOME lahko nastavite tempo, takt in 
glasnost. 

Z gumbom SELECT izberite element, ki ga želite nastaviti. 
Črke ali ikona za izbrani element bodo utripale 3 sekunde. 
Ko črke ali ikona utripajo, pritisnite gumb 
UP ali gumb DOWN za nastavitev elementa. Pritisnite in držite 
gumb za hitro prevrtavanje. 

Metronom prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP. 

 
● Način REFERENCE NOTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Način 
METRONOME 

primer zaslona 

 
referenca 

Poiščite pokrov za baterijo na hrbtni strani metronoma. S 
kovancem ali podobnim predmetom obrnite pokrov za baterijo 
v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni znak ○ na 
pokrovu poravnan s položajem OPEN, in odstranite izrabljeno 
baterijo. Namestite novo baterijo 
(številka modela: CR2032), pri čemer je del s (+) obrnjen 
navzgor. Ponovno namestite pokrov za baterijo in ga obrnite v 
smeri urinega kazalca, dokler ni znak ○ na pokrovu poravnan 
s položajem LOCK. Po menjavi baterije bo naprava DM90 
zapiskala in nastavitve bodo take kot ob nakupu. Nastavitve 
za vsak način se bodo ponastavile in povrnile se bodo 
tovarniške nastavitve. 

Tovarniške nastavitve: [METRONOME] Tempo 120/minuta, takt 0 

● Metronoma ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati vanju. 

● Metronoma ne prijemajte z mokrimi rokami. 

● 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 drugih tujih predmetov. 

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot elektronski 
uglaševalec. 

V načinu REFERENCE NOTE lahko nastavite ime tona, 
referenčno višino in glasnost. 

Z gumbom SELECT izberite element, ki ga želite nastaviti. 
Črke ali ikona za izbrani element bodo utripale 3 sekunde. 
Ko črke ali ikona utripajo, pritisnite gumb 
UP ali gumb DOWN za nastavitev elementa. Pritisnite in 
držite gumb za hitro prevrtavanje. 

Glasno
st 

višina ton Visoka glasnost [REFERENCE NOTE] A4, referenčna višina 440 Hz [STOPWATCH] 0:00'00" 
[TIMER] 01'00 [CLOCK] 00:00:00 [ALARM] Off (--:--) 

 
* Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (–) na bateriji pravilno poravnani. 

* Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe. 

* Odstranjeno baterijo in pokrov za baterijo hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če 
otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika. 

* Če metronom med uporabo ne deluje pravilno, s koničastim predmetom pritisnite gumb 
reset. 

● 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 izredno visoki 
temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo toploto, 
neposredno na sončni svetlobi 
ali v vozilih. 

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

● Metronoma ne uporabljajte, ko so potrebne natančne meritve ali preverjanje 
temperature in vlage. 

● Skrbno nadzirajte otroke, ki uporabljajo metronom. 

● Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok 
pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika. 

Referenčni ton prižgete ali ugasnete z gumbom 
START/STOP. 

 
● Način STOPWATCH 

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot štoparico 
(najdaljši čas: 99 ur 59 minut 59 sekund). 

Štoparico prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP. 

Gumb SELECT lahko uporabljate na naslednje načine: 

Ko je štoparica ugasnjena: ponastavite čas. 

Ko je štoparica prižgana: prikaz časa kroga, ustavite krog. 

Ob prikazu časa kroga bo na zaslonu LCD utripal znak "LAP". 

Način REFERENCE 
NOTE 

primer zaslona 

 

 
Način STOPWATCH 

primer zaslona 

Naprava DM90 se bo vrnila na tovarniške nastavitve kot v primeru menjave baterije. 
 

 

OPIS 

● Načini: METRONOME, REFERENCE NOTE, 
STOPWATCH, TIMER, CLOCK, ALARM 

● Dodatna funkcija: prikaz temperature/vlage 

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

● Vrste takta/ritma : 0 ~ 9 

● Razpon referenčnega tona (natančnost): C4 ~ B4 (±1 CENT) 
● Referenčna višina: 410 ~ 450 Hz 

● Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohišju metronoma. 

● Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij prišla v stik z vašo kožo. 

● Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo do 
vibracij. 

● Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola. 

● Jermena ne ovijajte tesno okoli dela telesa, kot je vrat ali prst. Metronoma ne vlecite, ko 
visi okoli vratu. 

● Jermena ne vrtite, ko je nanj pritrjen metronom. 

Če med delovanjem štoparice spremenite način, bo zauptripala ikona za štoparico. 

 
● Način TIMER 

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot odštevalnik časa 
(najdaljši čas: 12 ur 00 minut). 

Odštevalnik časa prižgete ali ugasnete z gumbom 

START/STOP. Uporabite gumb SELECT za ponastavitev 

odštevalnika časa in prikaz. 

● Glasnost: 3 ravni glasnosti (tiho, nizka, visoka) 

● Natančnost ure: ±30 sec. mesečnega odstopanja 

● Razpon temperature (natančnost): 0 ~ 50°C (±2°C) /32 ~ 122°F (±3.6°F) 

● Razpon vlage (natančnost): 20 ~ 90%RH (±10%RH na 25°C) 

● Vtič za slušalko: Φ3.5 mm mono izhod 
● Napajanje: litijska baterija (CR2032×1) 

● Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (–) pravilno poravnani. 

● Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate dlje časa. 

Nastavite čas 

Za nastavitev odštevalnika časa pritisnite gumb UP ali DOWN, 
ko je odštevalnik ugasnjen. Odštevalnik časa se nastavi tako, 
da se z vsakim pritiskom podaljša za 1 minuto. Pritisnite in 
držite gumb za hitro prevrtavanje. 

Način TIMER 
primer zaslona 

● Trajanje baterije: Približno 80 ur (Ko se ves čas uporablja v načinu 
METRONOME, tempo 120, takt 2, visoka 
glasnost) 
Približno 1 let (način CLOCK) 

Pred prvo uporabo metronoma odstranite ploščico za baterijo, 
tako da jo previdno potisnete v smeri puščice, kot je prikazano 
na skici, pri čemer pazite, da se ne poškodujete. 

 

 

ploščica za baterijo 

Če med delovanjem odštevalnika časa spremenite način, bo zauptripala ikona za 
odštevalnik. 
Potem ko odštevalnik začne teči, bo zapiskal, ko doseže vrednost 0. 

※Odštevalnik časa se bo po 20 sekundah samodejno izklopil, izklopiti pa ga je mogoče 

tudi s pritiskom katerega koli gumba. 

※Glasnosti odštevalnika ni mogoče spremeniti. 

 

● Način CLOCK 

Prikazan je čas (24-urni zapis). Za 

nastavitev ure sledite naslednjim 

korakom. 

① V načinu CLOCK pritisnite in držite gumb SELECT 
2 sekundi. Ko številki za "sekunde" zautripata, je 
mogoče nastaviti uro. 

● Skupne dimenzije in teža: 57 (W) × 61,3 (H) × 19 (D) mm (brez 
štrlečih delov), približno 45 g (vključno z 
baterijo) 

● Dodatki: ena (1) litijska baterija CR2032 (za 
preskušanje 

delovanja), jermen, navodila za uporabo 
 

* Oblika in specifikacije se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi 

izboljšave izdelka. 

 

 

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o  

 

 

Seiko Instruments Inc. https://www.sii.co.jp/music/english/ 

Baterija, ki je priložena metronomu, je namenjena preskušanju delovanja in ima 
lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane. 

② Najprej nastavite "sekunde". Za ponastavitev "sekund" 

na nič 
pritisnite gumb UP. 

Način CLOCK 
primer zaslona 

 

 
 
 
 
 
 

gumb MODE 
 

 
 
 
 
 

zaslon 
na tekoče 
kristale 

DELI NAPRAVE 
 
 
 

gumb START/STOP 
gumb 

 

 
 
 
 
 
 

RESET 

 

 
 
 
 

obroček 

za 
jermen 

③ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "minute", in uporabite gumba UP in DOWN 
za nastavitev minut. 

④ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "ure", in uporabite gumba UP in DOWN 
za nastavitev ure. 

⑤ Ko nastavite čas, pritisnite gumb Start/Stop, da se vrnete k običajnemu prikazu času. 

 
● Način ALARM 

V načinu ALARM bo alarm zazvonil ob določenem času. 

Za vklop in izklop alarma pritisnite gumb START/STOP. Za 

spremembo časa alarma sledite spodnjim korakom. 

① Ko je alarm vključen (prikazan je čas alarma), pritisnite 
gumb SELECT in zautripale bodo "minute". Zdaj je 
mogoče 

gumb nastaviti alarm. 

② Za nastavitev minut uporabite gumb UP in DOWN. 

Način ALARM 
primer zaslona 

vtič za 
slušalko 

 
 
 
 

gumb DOWN 

 
 
 
 
 
 

gumb UP 
gumb SELECT 

 

 
pokrov 
za 
baterij
o 

 
 
 
 
 
 
 

zvočnik 

③ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "ure", in uporabite gumba UP in DOWN 
za nastavitev ure. 

④ Pritisnite gumb START/STOP, da bi dokončali nastavitev časa alarma. 

Če med delovanjem alarma spremenite način, bo zauptripala ikona za alarm. 
※Alarm se bo po 20 sekundah samodejno izklopil, izklopiti pa ga je mogoče tudi s pritiskom 

katerega koli gumba. 

※Glasnosti alarma ni mogoče spremeniti. 

Načini
 ■ Prikaz temperature/vlage 

Temperatura in vlaga sta prikazani na zgornjem delu. 

 
Temperatura Vlaga 

Ta metronom ima 6 funkcij (načinov), ki jih je mogoče izbrati s pritiskom gumba MODE. 
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Način STOPWATCH, način TIMER in način ALARM je mogoče uporabljati hkrati z 
drugimi načini. 

zaslona LCD. 

Za menjavanje med stopinjami Celzija (°C) in stopinjami 
Fahrenheita (°F) v načinu CLOCK hkrati pritisnite in držite 
gumba UP in DOWN 2 sekundi ali več. 

Meriti je mogoče stopinje od 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F 
in vlago od 20 ~ 90 % relativne vlage. 

Ko je temperatura ali vlaga nižja od zgoraj navedene spodnje meje, se bo prikazal znak "Lo". Ko 
je višja od zgoraj navedene zgornje meje, se bo prikazal znak "Hi". 

Ko je temperatura zunaj razpona, ki ga je mogoče meriti, se bo vlaga prikazala kot "--". 

Zaslon se redno posodablja. Toda temperatura in vlaga se ne bosta posodabljali, ko se metronom 
uporablja ali ko igra referenčni ton. 

■Slušalke 

Uporabljaje slušalke s Φ3.5 mm vtičem (prodajajo se ločeno). 

※Pred uporabo slušalk preverite nastavitve glasnosti. 

■Jermen 

Priloženi jermen je mogoče namestiti na obroč za jermen. 

Zaradi varnosti se bo ob uporabi zadostne sile odcepil varnostni del. Varnostni del 

 
SVARILA 

* Priloženi jermen je namenjen le uporabi z napravo DM90. Ne uporabljajte ga v druge namene. 

* Naprave DM90 ne vrtite okoli jermena in jermena ne vlecite močno, saj lahko to 
privede do nesreč ali poškodb ali poškoduje metronom. 

* Jermena ne ovijajte tesno okoli dela telesa, kot je vrat ali prst. Metronoma ne vlecite, ko 
visi okoli vratu. To lahko privede do zadušitve ali drugih poškodb. 


