
 
SEIKO KVARCA METRONOMS 

SQ50V 
DROŠAI DARBINĀŠANAI 

 

 UZMANĪBU! 
• Neizjauciet, nemēģiniet remontēt vai modificēt metronomu, jo pastāv īssavienojuma risks. 
• Nedarbiniet slēdzi ar mitrām rokām, jo pastāv īssavienojuma vai strāvas trieciena saņemšanas risks. 
• Nepakļaujiet bateriju uguns iedarbībai. Tā var uzsprāgt, stipri sakarst vai aizdegties. 
• Ievietojiet bateriju, ievērojot (+) un (-)galu pareizu pieslēgumu. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūmes. 
• Nelietojiet un neuzglabājiet metronomu šādās vietās: 
· Vietās, kur metronoms ir pakļauts ļoti augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, pie apkures 

ierīcēm vai uz tām. 
· Mitrās vietās, piemēram, vannas istabā, izlietnē vai uz mitras grīdas. 
· Putekļainās vietās. 
· Vietās, kur metronoms ir pakļauts spēcīgas vibrācijas iedarbībai. 

• Ja metronomu nelietosiet ilgu laiku, izņemiet bateriju. Pretējā gadījumā var rasties baterijas noplūde, izraisot 
darbības kļūmes. 

• Nepielietojiet pārmērīgu spēku pret metronomu, kā arī nenometiet un nesviediet to pret cietām virsmām, jo pastāv 
darbības kļūmju un ievainojumu risks. 

• Netīriet metronomu ar šķīdinātāju vai spirtu, jo pastāv bojājumu risks. 
 

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA 
IERĪCES DAĻAS UN FUNKCIJAS 

① Barošanas slēdzis 
� Pabīdiet slēdzi, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. 
� Metronoma režīmā pārslēdz tempa skaņu starp “S1” un “S2”. 
� Etalona nots ģenerēšanas režīmā pārslēdz etalona noti starp “A4” un “B  4”. 

②Iestatīšanas ritenis 
Pagrieziet riteni, lai iestatītu indikatoru uz vēlamo tempa ātrumu vai etalona noti. 

③ Etalona nots zīme (A4/B  4) 
Iestatiet iestatīšanas riteni ② uz šo zīmi, lai ģenerētu etalona noti. 

④ LED tempa displejs 
LED mirgo sarkanā krāsā atbilstoši iestatītajam tempam. 

⑤ Skaļrunis 
Atskaņo tempa skaņu un etalona noti. 

⑥ Skaļuma ritenis 
Noregulē tempa skaņas un etalona nots skaļumu. 

⑦ Austiņas ligzda 
Lai ierīci izmantotu ar austiņu, iespraudiet tajā austiņas vada spraudni. 

⑧ Atbalsta statīvs 

KĀ LIETOT 
� Metronoma režīms 
· Iestatiet iestatīšanas riteņa ② indikatoru uz vēlamo tempa ātrumu. 
· Pabīdiet barošanas slēdzi ① uz S1 vai S2, lai izvēlētos vajadzīgo tempa skaņu. 

� Etalona nots ģenerēšanas režīms 
· Iestatiet iestatīšanas riteņa② indikatoru uz etalona nots zīmi ③. 
· Pabīdiet barošanas slēdzi ① uz A4 vai B  4, lai izvēlētos vajadzīgo etalona noti. 
* Etalona nots ģenerēšanas režīms ir noderīgs mūzikas instrumentu skaņošanai. 
 

KĀ IEVIETOT BATERIJU 
Pabīdiet baterijas nodalījuma vāciņu attēlā parādītās bultas virzienā un noņemiet to. 
Pieslēdziet sauso bateriju ar spraudni un pārliecinieties, ka (+) un (-) gali ir pareizi pieslēgti. 
* Noteikti lietojiet tikai norādīto 9 V sauso bateriju (6F22). 
* Pirms baterijas nomaiņas noteikti pārliecinieties, ka metronoms ir izslēgts. 
* Kad baterija izlādējas, iespējams, metronoms nedarbosies pareizi. 
* Nekavējoties nomainiet bateriju ar jaunu. 
* Iegādes laikā metronoma komplektā iekļautā baterija ir paredzēta funkciju pārbaudei, un tās darbības laiks var būt mazāks par 
norādīto. 
* Atbrīvojoties no vecās baterijas, ievērojiet vietējos normatīvos aktus. 


