
SEIKO  

Mechanický metronom s e-kyvadlem 
 

Instruktážní manuál 

Děkujeme, že jste si koupili SEIKO mechanický metronom EPM5000 s e-kyvadlem. Pečlivě si přečtěte 

tento instruktážní manuál předtím, než začnete váš EPM5000 používat, jelikož správné používání je 

důležité k zajištění životnosti výrobku. Uchovejte tento instruktážní manuál na místě, kde bude 

připraven k přečtení a pravidelně se k němu vracejte. 

 

Pokyny 

Následující pokyny jsou důležité k zajištění bezpečnosti a správného používání výrobku, k předcházení 

zranění vás a ostatních a k předcházení poškození vašeho osobního majetku.  

Prosím respektujte následující varování. 

Nerozmontovávejte, nepokoušejte se opravovat nebo nezasahujte neoprávněně do metronomu 

nebo do baterie.  

Nemanipulujte s metronomem s vlhkýma rukama.  

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom v místech, kde může navlhnout, jak jsou koupelny, blízko 

dřezu nebo venku.  

Nevystavujte baterie ohni.  

Používejte pouze typ baterie určené pro tento metronom.  

Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do metronomu.  

V případě, že takový předmět uvízne v zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte obchod, kde jste 

ho koupili nebo profesionální servis a požádejte o pomoc.  

Neumísťujte metronom na nestabilní povrchy.  

Neházejte úmyslně s metronomem nebo ho nenechte úmyslně spadnout.  

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na místech, kde může být vystaven extrémně vysokým 

teplotám jako je blízkost topných těles nebo zařízení, která generují teplo, na přímém slunci nebo ve 

vozidlech.  

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na místech, kde může být vystaven extrémně vysokým 

úrovním vlhkosti.  

Udržujte metronom mimo dosah malých dětí.  



Udržujte vybité baterie a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkne tyto části, 

kontaktujte okamžitě lékaře 

Nevyvíjejte nadměrnou sílu na spínače nebo na tělo metronomu.  

Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.  

Zabraňte kontaktu vyteklé tekutiny baterie s vaší kůží.  

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na zaprášených místech nebo místech majících sklon 

k vibracím.  

Nepoužívejte k čištění metronomu ředidlo nebo alkohol.  

Neumísťujte hlavní jednotku blízko vašemu obličeji nebo v dosahu malých dětí.  

Nedotýkejte se e-kyvadla, když je v pohybu.  

Nahraďte všechny /čtyři/ baterie v hlavní jednotce najednou. Když budete instalovat nové baterie, 

prověřte, jestli jsou koncovky „+“  a „-„ orientovány správně.  

Odstraňte baterie, když jsou vybité nebo když nepoužíváte metronom po dlouhou dobu.  

Vložte baterie, jak vysvětleno níže, předtím, než začnete váš EPM5000 používat. 

Hlavní jednotka: vizte instrukce v sekci Výměna baterií a vložte přiložené baterie.  

Dálkové ovládání 

Před použitím odstraňte poutko baterie, jak ukázáno na nákresu níže.  

 

 

 

Baterie, které byly součástí přístroje při zakoupení, jsou pouze pro kontrolu funkce a jejich 

životnost může být kratší než u běžných baterií. 

 

 

 



Jednotlivé části 

 

 

 

 

Hlavní jednotka 

• 1) Tlačítko POWER 

Pro zapnutí a vypnutí metronomu stiskněte tlačítko POWER.  

Vstup pro dálkové ovládání a životnost baterie jsou označeny barvou a blikáním tlačítka POWER 

/vizte níže detaily/. 

Power on /provozní režim/: jednolité modré světlo 

Vstup používající dálkové ovládání: blikající modré světlo 

e-kyvadlo chyba: jednolité červené světlo 

slabá baterie: červené světlo záblesky 

V případě chyby e-kyvadla, odstraňte překážku a potom stiskněte tlačítko POWER. Metronom se 

bude resetovat do provozního modu a tlačítko POWER bude svítit modře.  

• 2) E-kyvadlo 

Osciluje v čase s nastaveným tempem 

• 3) Poutko E-kyvadla  

Fixuje e-kyvadlo na místě, když se nepoužívá.  Poutko taky slouží k přidržení krytu na místě.  

• 4) Reproduktor 

Vyrábí klapající zvuk v čase s tempem. 



• 5) Vstup pro sluchátka 

Zvuk tempa se může hrát přes sluchátko /prodáváno separátně/. Metronom se taky může 

spojit se zesilovačem k jinému externímu reproduktoru. Vnitřní reproduktor, umístěný 

v hlavní jednotce, je automaticky uveden mimo provoz, když se používá vstup pro sluchátko. 

Prověřte nastavení hlasitosti před použitím sluchátek nebo externího reproduktoru. 

• 6) Dálkové ovládání 

Používá se k ovládání hlavní jednotky 

• 7) Přijímač 

 Přijímá vstup z dálkového ovládání. 

• 8) Kryt 

 Používá se k ochraně e-kyvadla, když není v provozu.  

Dálkové ovládání 

• 9) LCD obrazovka 

 Na LCD obrazovce se ukazují konfigurovatelné volby.  

• 10) Tlačítko Start/stop 

Zapíná nebo vypíná hlavní jednotku.  

• 11) Tlačítko TEMPO up / 12) Tlačítko TEMPO down 

 Používá se k nastavení tempa.  Je k dispozici 39 kroků mezi 40 a 208 údery za minutu. 

 Pro rychlé prohledání kroků podržte tlačítko stisknuté. 

• 13) Tlačítko BEAT 

 Používá se k nastavení počtu úderů /0 nebo 2 až 6 úderů/.  

• 14) Tlačítko Rhythm 

 Používá se k výběru rytmu /k dispozici 8 typů /. 

• 15) Tlačítko TONE /zvuk/ 

 Používá se k výběru zvuku tempa /k dispozici 3 typy/. 

• 16) Tlačítko MODE 

Používá se k přepnutí mezi následujícími třemi operačními režimy.  



 

 

• 17) Tlačítko VOLUME  up / 18) Tlačítko VOLUME down 

 Používá se k nastavení hlasitosti na jednu ze šesti úrovní /úroveň 0 až 5/.  

• 19) Tlačítko Count-In 

 Stiskněte k zapnutí metronomu s odklepáním taktu. Když se stiskne během provozu, 

 metronom se restartuje znovu s odklepáním. 

• 20) Transmitter – vysílač 

 Část dálkového ovládání, ze kterého se signál převádí do hlavní jednotky.  

 

Návod k použití 

Pokyny 

Ujistěte se, že před použitím odstraníte kryt a uvolníte e-kyvadlo z poutka. Pokud se stiskne tlačítko 

Power na hlavní jednotce, když je kryt nasazen nebo e-kyvadlo je stále ještě na místě drženo 

poutkem, tlačítko POWER hlavní jednotky se rozsvítí červeně a všechny pohyby se zastaví. Ponechání 

EPM5000 v tomto stavu může vyústit v poškození zařízení.  

Všechny operace s výjimkou zapnutí a vypnutí zařízení se vykonávají s pomocí dálkového ovládání.  

Přibližný rozsah dálkového ovládání je ukázán níže. Použijte dálkové ovládání z místa blízko hlavní 

jednotce a namiřte vysílač dálkového ovládání směrem k přijímači hlavní jednotky.  

 



• Příprava metronomu k použití 

1/ odstraňte kryt z hlavní jednotky přidržením spodku krytu, jak ukazuje obr. 1 a táhněte dopředu.  

2/  vytáhněte dálkové ovládání z hlavní jednotky zaháknutím vašeho prstu do záseku /vrubu/ , jak 

ukazuje obr. 2 a táhněte dálkové ovládání dopředu.  

3/ uvolněte špičku e-kyvadla z poutka e-kyvadla stisknutím špičky e-kyvadla dolů a vytáhněte ho 

klouzavým pohybem z pod poutka.  

 

 

 

• Stiskněte tlačítko POWER na hlavní jednotce.  

• S použitím dálkového ovládání nastavte požadované tempo, údery, rytmus, ton, hlasitost a režim.  

Vaše nastavení se ukáže na LCD obrazovce, jak je zobrazeno níže.  

 

 

• Metronom se může nastartovat následujícími způsoby. 

1/ stiskněte start/stop k okamžitému nastartování metronomu. 

2/ stiskněte tlačítko COUNT-IN k nastartování metronomu s odklepáním. Odklepání se skládá z počtu 

nastavených úderů.  

• Tempo, údery, rytmus, tón, hlasitost a režim můžou být změněny, zatímco je metronom 

v provozu. Tlačítko POWER hlavní jednotky bude blikat modře, pokud jsou změny z dálkového 

ovládání úspěšně přijaty.  

• Stiskněte tlačítko Start/Stop znovu, abyste metronom zastavili.  



• Když přestanete metronom používat, vypněte hlavní jednotku, zafixujte e-kyvadlo pod poutko  

e-kyvadla a vraťte dálkové ovládání do svého otvoru v hlavní jednotce. Poté dejte zpět kryt a 

zařízení uskladněte.  

Prvek automatického vypínání: hlavní jednotka se automaticky vypne po cca 30 minutách, když se 

zařízení nepoužívá a metronom není v provozu, přestože je hlavní jednotka zapnuta   

 

Upozornění 

Metronomy jsou přesné nástroje. Dávejte pozor, abyste svůj metronom neupustili nebo ho 

nevystavili nárazu.  

Vypněte zařízení a dejte zpět kryt, předtím než budete s hlavní jednotkou pohybovat/přemísťovat.  

Nedotýkejte se nebo nepokoušejte se zastavit pohyb e-kyvadla. A co víc, pokud to není nutné, 

nedotýkejte se nebo nesnažte se pohybovat e-kyvadlem, když se nepoužívá. Když to uděláte, hrozí 

poškození metronomu.  

V případě, že se baterie z dálkového ovládání vybije nebo dálkové ovládání přestane fungovat 

správně, zatímco je metronom v provozu, stiskněte tlačítko POWER hlavní jednotky  a  zastavte 

metronom.  

Tlačítko POWER bude svítit jednolitě červeně a metronom se zastaví v případě, že bude problém 

s pohybem e-kyvadla. V takovém případě prověřte, jestli není e-kyvadlo zaseknuté pod poutkem e-

kyvadla a potom stiskněte tlačítko POWER a resetujte zařízení.  Pokud se barva tlačítka POWER změní 

na modrou, problém je vyřešen.  

Pro vyřešení všech dalších problémů, které se objeví během provozu, resetujte celé zařízení 

odstraněním a znovu vložením baterií hlavní jednotky a dálkového ovládání.  

V případě, že tlačítko POWER dál ukazuje chybu, nebo když problém nemůže být vyřešen, kontaktujte 

obchod, kde jste metronom koupili nebo profesionální službu pro pomoc.  

Dávejte pozor, když je ve vzájemné  blízkosti umístěno několik metronomů, jelikož jedno dálkové 

ovládání může ovládat všechny simultánně.  

 

 

 

Výměna baterií 

Tlačítko POWER bude blikat červeně, když bude třeba vyměnit baterie.  

LCD obrazovka zmatní a vstupní signál nebude úspěšně přenášen, když bude třeba vyměnit baterii 

dálkového ovládání. Váš metronom přestane správně fungovat, když bude baterie slabá. Vyměňte 

baterie co nejdříve.  



Výměna baterií hlavní jednotky 

Vypněte napájení.  Najděte víčko baterie na zadní straně hlavní jednotky. Odstraňte víčko baterie, jak 

vidíte na obrázku 4. a odstraňte čtyři vybité baterie. Instalujte čtyři nové baterie do držáku baterií a 

ujistěte se, že baterie jsou srovnány podle polarizačních značek.  Znovu nasaďte víčko baterie.  

 

 

Po výměně baterií zapněte hlavní jednotku a ujistěte se, že metronom funguje normálně.  

Ačkoliv se mohou použít do hlavní jednotky dobíjecí baterie /AA Ni-MH/, jsou doporučovány baterie 

alkalické.  

 

Výměna baterie dálkového ovladače 

Najděte přihrádku baterie na zadní straně dálkového ovládání a odstraňte ji, jak ukazuje obrázek 5. 

 

 

Odstraňte vyčerpanou baterii. Dálkové ovládání se resetuje do továrního nastavení, když se baterie 

vymění /výchozí nastavení: tempo:120 údery:0, rytmus čtvrťové doby; tón:1, režim: běžný režim, 

úroveň hlasitosti: 3/. 

Ujistěte se, že koncovky + a  - jsou  správně orientovány.  

Při vyhazování vyčerpaných baterií postupujte podle všech místních nařízení a předpisů.  

Uskladněte odstraněné baterie a bateriové kryty mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkne 

tyto části, kontaktujte okamžitě lékaře.  



 

Specifikace 

Rozsah tempa a přesnost: 40 – 208 úderů/min. /39 kroků/, + - 0,2 procent 

Rozsah úderů: 0, 2-6 

Rytmy:  

Tón/zvuk tempa: 3 typy 

Ovládání hlasitosti: 6 úrovní /0-5/ 

Automatické vypínání: přibližně 30 minut /jen hlavní jednotka, když se nepoužívá dálkové ovládání a 

metronom není v provozu/ 

Vstup pro sluchátka: průměr 3,5 mm, stereo výstup 

Zdroj napájení: /hlavní jednotka/ čtyři /4/ AA baterie / jsou doporučovány alkalické baterie / též se 

mohou použít /AA Ni-MH baterie / 

/Dálkové ovládání / lithiové baterie /CR2032x1/ 

Životnost baterie: /hlavní jednotka přibližně 10 hodin 

/alkalické baterie, trvalé používání při tempu 120, 2 údery, rytmus čtvrťové doby, tón 1, režim běžný 

a úroveň hlasitosti 3/ 

/dálkové ovládání/ 6 měsíců nebo déle /v závislosti na používání/ 

Rozsah provozní teploty: 5 – 40 stupňů C.  

Celkové rozměry a váha: /hlavní jednotka/ 101 /šířka/ x 218 /výška/ x 98 /hloubka / mm, přibližně 

550 g, /včetně baterií/  

/dálkové ovládání/ 55 /šířka/ x 90 /výška/ x 13 /hloubka/ mm, přibližně 50 g /včetně baterií/ 

Příslušenství: /hlavní jednotka/ AA alkalické baterie x 4 /pro testování funkčnosti/ 

/dálkové ovládání/ lithiová baterie CR2032 x 1  /pro testování funkčnosti/ 

Instruktážní manuál 

 

* Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení 

výrobce. 

 

Návod přeložen do češtiny firmou 3D Music s.r.o. Hradec Králové 


