
 

 

SEIKO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
uporabo svoje
pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene preskušanju delovanja in imajo 
lahko

 

 
luknja za 
jermen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 
vanje.

● Uglaš

● Uglaš

so kopalnice, blizu odtokov ali 
● Baterij ne izpostavljajte ognju.
● Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene temu ugla
● V ugla
● Uglaš

● Uglaš

● Uglaš

visoki temperaturi, kot na primer v bli
toploto, neposredno na son

● Uglaš

prekomerni vlagi.

● Ne dovolite, da bi se z ugla
● Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok.

Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

Neupo š

● Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih
● Ko uporabljate jermen, ugla
● Ne me
● Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
● Ne dopustite, da bi teko
● Uglaš

do vibracij.
● Za čišč

● Obe (dve) bateriji zamenjajte isto
prepri

● Baterije odstranite, ko se izpraznijo ali ko ugla

SEIKO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
uporabo svoje
pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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 
preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 
lahko  krajšo življenjsko dobo od pri

 
luknja za 
jermen 

izhodni vtič 

Neupo števanje teh opozoril lahko privede do po

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 
vanje. 

ševalca ne prijemajte z mokrimi rokami.

ševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmo
so kopalnice, blizu odtokov ali 
Baterij ne izpostavljajte ognju.
Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene temu ugla
V uglaševalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.

ševalca ne postavljajte na nestabilno povr
ševalca namerno ne vrzite ali 
ševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 

visoki temperaturi, kot na primer v bli
toploto, neposredno na son

ševalca ne uporabl
prekomerni vlagi. 

Ne dovolite, da bi se z ugla
Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok.
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

števanje teh svaril lahko privede do po

e uporabljajte pretirane sile na gumbih
Ko uporabljate jermen, ugla
Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij druga
Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
Ne dopustite, da bi teko

ševalca ne uporabljajte ali hranite na pra
do vibracij. 

ščenje uglaševalca ne uporabljajte razred
Obe (dve) bateriji zamenjajte isto
prepričajte, da sta oznaki (+) in (
Baterije odstranite, ko se izpraznijo ali ko ugla

SEIKO  UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
uporabo svoje naprave SAT10, natan
pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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 
ite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

— Upoštevajte naslednja opozorila.

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 
krajšo življenjsko dobo od pri

 
ugla
lučke

 

    OPOZORILO
tevanje teh opozoril lahko privede do po

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 

evalca ne prijemajte z mokrimi rokami.

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmo
so kopalnice, blizu odtokov ali 
Baterij ne izpostavljajte ognju. 
Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene temu ugla

evalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.
evalca ne postavljajte na nestabilno povr
evalca namerno ne vrzite ali 
evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 

visoki temperaturi, kot na primer v bli
toploto, neposredno na sončni svetlobi ali v vozilih.

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen 
 

Ne dovolite, da bi se z uglaševalcem igrali majhni otroci.
Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok.
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokli

SVARILA
tevanje teh svaril lahko privede do po

e uporabljajte pretirane sile na gumbih
Ko uporabljate jermen, uglaševalca ne vrtite okoli njega.

ajte starih in novih baterij ali baterij druga
Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij pri

evalca ne uporabljajte ali hranite na pra

evalca ne uporabljajte razred
Obe (dve) bateriji zamenjajte isto

sta oznaki (+) in (
Baterije odstranite, ko se izpraznijo ali ko ugla

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
naprave SAT10, natan

pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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 
ite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

Upoštevajte naslednja opozorila.

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 
krajšo življenjsko dobo od pri čakovane.

DELI NAPRAVE

uglaševalne 
ke 

vgrajeni mikrofon
 
 

 

MIC 

OPOZORILO
tevanje teh opozoril lahko privede do po

smrti.  

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 

evalca ne prijemajte z mokrimi rokami.

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmo
so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj. 

 
Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene temu ugla

evalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.
evalca ne postavljajte na nestabilno povr
evalca namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 

visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo 
ni svetlobi ali v vozilih.

jajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen 

evalcem igrali majhni otroci.
Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok.
e otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite 

SVARILA
tevanje teh svaril lahko privede do po

e uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohi
evalca ne vrtite okoli njega.

ajte starih in novih baterij ali baterij druga
Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje. 

ina iz baterij prišla v stik z va
evalca ne uporabljajte ali hranite na pra

evalca ne uporabljajte razred
Obe (dve) bateriji zamenjajte istočasno. Pri name

sta oznaki (+) in (–) pravilno poravnani.
Baterije odstranite, ko se izpraznijo ali ko ugla

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
naprave SAT10, natan

pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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 
ite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

Upoštevajte naslednja opozorila.

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 
čakovane.  

DELI NAPRAVE  

zaslon LCD

mikrofon 

OPOZORILO 
tevanje teh opozoril lahko privede do po

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 

evalca ne prijemajte z mokrimi rokami. 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmo

Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene temu uglaševalcu.
evalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov. 

evalca ne postavljajte na nestabilno površino. 
izpustite na tla. 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 
ini grelnikov, na napravah, ki oddajajo 

ni svetlobi ali v vozilih. 
jajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen 

evalcem igrali majhni otroci. 
Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok.

ite zdravnika. 

SVARILA  
tevanje teh svaril lahko privede do po škodb ali fizi

ali ohišju uglaševalca.
evalca ne vrtite okoli njega. 

ajte starih in novih baterij ali baterij drugačne vrste.
 

la v stik z vašo ko
evalca ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko pri

evalca ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
asno. Pri nameščanju novih baterij se 

) pravilno poravnani. 
Baterije odstranite, ko se izpraznijo ali ko uglaševalca ne uporabljate dlje 

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
naprave SAT10, natanč

pomembna za zagotavljanje življenjske dobe 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 
ite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje. 

Upoštevajte naslednja opozorila.  — 

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 

 

aslon LCD 

vhodni 
vtič 

tevanje teh opozoril lahko privede do po škodb ali 

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmo

evalcu. 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 
ini grelnikov, na napravah, ki oddajajo 

jajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen 

 
Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega otrok. 

 

kodb ali fizi čne škode.  

evalca. 

ne vrste. 

o kožo. 
nih mestih ali mestih, kjer bi lahko pri

ila ali alkohola. 
anju novih baterij se 

evalca ne uporabljate dlje 

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
naprave SAT10, 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.

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero 

 

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 

 
gumb ♭/♯ 

gumb POWER 

gumb NOTE 

gumb MODE 

gumb SOUND 

gumb PITCH

Uglaševalca ali baterij ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmoči, kot 

evalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen 
ini grelnikov, na napravah, ki oddajajo 

jajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen 

 

 

nih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo 

anju novih baterij se 

evalca ne uporabljate dlje časa. 

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
no 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.

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero 

Baterije, ki so priložene uglaševalcu, so namenjene  preskušanju delovanja in imajo 

 

POWER 

 

gumb MODE 

gumb SOUND 

gumb PITCH 

lo 

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
no 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.

Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Z gumbom PITCH nastavite referen
in z gumbom MODE izbere
BASS. 

<AUTO MODE>
razliko med želenim tonom in tonom na zaslonu.
<MANUAL MODE>
Uglaševalec pokaže razliko med želenim tonom in tonom, ki ste ga nastavili.

Glasbilo uglasite tako, da ponavlja
uglaševalski lestvici ne poravna z znakom
Srednja (zelena) uglaševalska lu
referenčnega tona.
* Glasbilo lahko uglasite tudi tako, da v vhodni vti

ali tako da v vhodni vti
* Vgrajeni mikrofon ugla
* Zvok iz okolja ali bren

uporabi. To ni napaka v delovanju naprave.
* Uglaševanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih

natančno.
 

Uglaševanje na referen

Za vklop zvo
referenčni ton. 
ponovno pritisnite gumb SOUND 
Opomba: ugla
višine strune, ki jo 
dve oktavi vi

uglaševalska lestvica

prikaz odstotkov    t

zaslon 
● Nastavitve
Uglasiti je mogo
~7♯) referen
LCD. „R“ pomeni, da niso bile nameš
vam bo omogo
● Obvozna funkcija
Vhodni signal prek vhodnega vti
funkcije se prepri

Ko se baterije izprazn
glasnost.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pokrov za baterije

* Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (
* Pri odlaganju odslu

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba 

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

Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Z gumbom PITCH nastavite referen
in z gumbom MODE izbere

<AUTO MODE>Uglaševalec samodejno pokaže ton
razliko med želenim tonom in tonom na zaslonu.
<MANUAL MODE>
Uglaševalec pokaže razliko med želenim tonom in tonom, ki ste ga nastavili.

Glasbilo uglasite tako, da ponavlja
uglaševalski lestvici ne poravna z znakom
Srednja (zelena) uglaševalska lu

čnega tona. 
lasbilo lahko uglasite tudi tako, da v vhodni vti

ali tako da v vhodni vtič na ugla
Vgrajeni mikrofon uglaševalca je med uporabo 
Zvok iz okolja ali brenčanje elektronskih naprav lahko povzro
uporabi. To ni napaka v delovanju naprave.

evanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih
no. 

Uglaševanje na referen

Za vklop zvočnika pritisnite gumb SOUND. Pritisnite gumb NOTE in i
čni ton. Referenč

ponovno pritisnite gumb SOUND 
Opomba: uglaševalec v na

ine strune, ki jo želite uglasiti. 
dve oktavi višji od višine strune, ki jo 

evalska lestvica 

prikaz odstotkov    t

zaslon LCD v nač

Nastavitve  ♭/♯ 
iti je mogoče tudi na poltone. 

) referenčnega tona za pol tona. Nastavitve 
LCD. „R“ pomeni, da niso bile nameš

omogočila, da glasbilo uglasite
Obvozna funkcija  

Vhodni signal prek vhodnega vti
funkcije se prepričajte, da ste izklopili uglaševalec, da prepre

Ko se baterije izpraznijo, se zatemnijo uglaševalne lu
glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte baterije.

pokrov za baterije 
－ 
－ 
prostor za 
baterije

ajte se, da sta oznaki (+) in (
Pri odlaganju odsluženih baterij upo

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba 

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

UGLA

Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Z gumbom PITCH nastavite referen
in z gumbom MODE izberete AUTO GUITAR, MANUAL GUITAR, AUTO BASS ali MANUAL 

Uglaševalec samodejno pokaže ton
razliko med želenim tonom in tonom na zaslonu.
<MANUAL MODE> Z gumbom NOTE nastavite ton, ki ga želite uglasiti.
Uglaševalec pokaže razliko med želenim tonom in tonom, ki ste ga nastavili.

Glasbilo uglasite tako, da ponavljate ton in prilagodite ustrezno struno, dokler se igla na 
uglaševalski lestvici ne poravna z znakom
Srednja (zelena) uglaševalska lučka se prižge, ko je zaigrani ton znotraj treh odstotkov 

lasbilo lahko uglasite tudi tako, da v vhodni vti
na uglaševalcu priklopite prenosni
evalca je med uporabo 

anje elektronskih naprav lahko povzro
uporabi. To ni napaka v delovanju naprave.

evanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih

Uglaševanje na referenčni ton 

nika pritisnite gumb SOUND. Pritisnite gumb NOTE in i
Referenčni ton se bo slišal iz zvo

ponovno pritisnite gumb SOUND in izklju
evalec v načinu GUITAR oddaja referen

elite uglasiti. Ugla
ine strune, ki jo 

 ♭/♯

prikaz odstotkov    ton n

LCD v načinu AUTO GUITAR

 
e tudi na poltone. Pritisnite gumb 

nega tona za pol tona. Nastavitve 
LCD. „R“ pomeni, da niso bile nameš

ila, da glasbilo uglasite
 

Vhodni signal prek vhodnega vtiča lahko prehaja prek izhodnega vti
ajte, da ste izklopili uglaševalec, da prepre

ijo, se zatemnijo uglaševalne lu
V teh primerih nemudoma zamenjajte baterije.

 ＋    

prostor za 
baterije 

ajte se, da sta oznaki (+) in (–) na baterijah pravilno poravnani.
enih baterij upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

UGLAŠEVALEC ZA KITARO IN BAS KITARO
NAVODILA ZA UPORABO  

Hvala, da ste kupili UGLAŠEVALEC ZA KITARO/BAS KITARO SAT10 znamke SEIKO.
no preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba 

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

UGLAŠEVANJE KITARE/BAS KITARE

Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Z gumbom PITCH nastavite referen
te AUTO GUITAR, MANUAL GUITAR, AUTO BASS ali MANUAL 

Uglaševalec samodejno pokaže ton
razliko med želenim tonom in tonom na zaslonu.

Z gumbom NOTE nastavite ton, ki ga želite uglasiti.
Uglaševalec pokaže razliko med želenim tonom in tonom, ki ste ga nastavili.

te ton in prilagodite ustrezno struno, dokler se igla na 
uglaševalski lestvici ne poravna z znakom▼ ali dokler se na

čka se prižge, ko je zaigrani ton znotraj treh odstotkov 

lasbilo lahko uglasite tudi tako, da v vhodni vtič na ugla
evalcu priklopite prenosni

evalca je med uporabo vhodnega vti
anje elektronskih naprav lahko povzro

uporabi. To ni napaka v delovanju naprave. 
evanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih
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● Način uglaševanja:  AUTO/MANUAL, referenčni ton 
● Razpon uglaševanja:  <KITARA>7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E 

 <BAS KITARA>nizki B, 4E, 3A, 2D, 1G, visoki C 
● Razpon referenčnega tona:  <KITARA>7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E (sliši se za eno oktavo višje) 

<BAS KITARA>nizki B, 4E, 3A, 2D, 1G, visoki C (sliši se za dve oktavi višje) 
● Natančnost uglaševanja in referenčnega tona:  ±1 odstotek 
● Sprememba višine:  A4= 435~446Hz 
● ♭/♯ razpon uglaševanja:  1♭~ 5♭ali 1♯ ~ 7♯ 

● Samodejni izklop:  10 min. (uglaševalec), 5 min. (referenčni ton) 
● Vhod:  vgrajeni mikrofon, Φ6 vtič (mono) 
● Izhod:  Φ6 vtič (mono) 
● Napajanje:  dve (2) bateriji AAA (3V) 
● Trajanje baterij:  cca 145 ur (pri stalnem vhodu A4) 
● Skupne dimenzije in teža:  105 (W) × 64 (H) × 16 (D) mm (brez zunanjih delov); 

cca 90g (vključno z baterijami) 
● Dodatki:  navodila za uporabo, 2 bateriji AAA (za preskus delovanja) 
*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi izboljšave izdelka. 

 

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


