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SEIKO KWARTSMETRONOOM SQ60 
HANDLEIDING 

 
 

Onze dank voor uw keuze voor de SEIKO SQ60 KWARTSMETRONOOM.Lees deze handleiding 
zorgvuldig door voordat u de SQ60 gaat gebruiken. Correct gebruik is belangrijk om zo lang 
mogelijk plezier van uw nieuwe metronoom te hebben. Bewaar deze handleiding onder 
handbereik zodat u hem indien nodig makkelijk na kunt slaan. 
 
WAARSCHUWINGEN 
De volgende waarschuwingen en gebruiksadviezen zijn belangrijk om dit product veilig en 
correct te gebruiken en om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw eigendommen te 
voorkomen. 
● Demonteer dit product niet, probeer het niet te repareren en experimenteer niet met dit 
product of de batterij. 
●Gebruik het product niet met natte handen. 
●Gebruik en bewaar dit product niet waar het nat kan worden, zoals in badkamers, in de buurt 
van wastafels of buiten. 
●Stel de batterij niet bloot aan vuur. 
●Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type. 
●Steek geen spelden of andere objecten in het product. 
●Voorkom dat het product kan vallen en zorg ervoor dat er niet mee gegooid wordt. 
●Gebruik en bewaar dit product niet waar het aan extreme hitte blootgesteld kan worden, 
zoals direct op of bij een verwarming, in direct zonlicht of in auto's. 
●Gebruik en bewaar dit product niet op plaatsen waar het aan een hoge vochtigheidsgraad 
blootgesteld kan worden. 
●Let extra goed op als dit product door kinderen gebruikt wordt. 
●Houd batterijen en de batterijhouder buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind 
een dergelijk onderdeel inslikken, waarschuw dan direct een arts. 
●Oefen geen grote kracht uit op de knoppen of de behuizing van dit product. 
●Voorkom dat eventueel gelekt batterijzuur in contact met uw huid komt. 
●Voorkom dat het product blootgesteld wordt aan stof of hevige trillingen. 
●Gebruik geen thinner of alcohol om dit product te reinigen. 
●Installeer nieuwe batterijen correct. Let bij plaatsing op de positie van de plus- en minzijde 
van de batterijen, zoals elders in deze handleiding aangegeven.  
●Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet 
gaat gebruiken. 
 
Lees de tekst BATTERIJEN VERVANGEN voordat u de metronoom gaat gebruiken. Installeer 
de meegeleverde batterijen zoals daar beschreven.  
 
De meegeleverde batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor het testen van de correcte werking van 
het product. Ze kunnen korter meegaan dan verwacht.  
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                                   ONDERDELEN EN FUNCTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Power-knop (Selectie S1/S2 en A4/B♭) 

Verschuif deze knop om de metronoom aan of uit te zetten, om het geluid van de metronoom 
te kiezen (S1 of S2) of de stemtoon te selecteren (A4/B♭4 ofwel a' / bes').   

② Keuzewiel 
Draai het keuzewiel om het gewenste tempo te kiezen of de stemtoon te laten klinken.   

③ Markering stemtoon (A4/B♭4) 
Zet het keuzewiel ② in deze positie om de stemtoon te laten klinken. 

④ BEAT/PITCH-knop 
In de metronoommodus drukt u op deze knop om de gewenste maatsoort te selecteren. In de 
stemtoonmodus kiest u de toonhoogte van de stemtoon (440–444Hz)  

⑤ Display 
Een heen en weer bewegend lichtpatroon geeft het ingestelde tempo weer. Ook de maatsoort 
en de stemtoonhoogte worden getoond.  

⑥ Luidspreker 
De luidspreker geeft het ingestelde tempo of de stemtoon weer. 

⑦ Volumeknop 
Met deze knop stelt u het volume van de metronoom of de stemtoon in. 

⑧ Hoofdtelefoonuitgang (mono) 
Op deze uitgang kunt u een hoofdtelefoon aansluiten, zoals de los leverbare SEP2. 
U kunt deze uitgang ook gebruiken om de metronoom op een versterker aan te sluiten. 
Controleer de volume-instellingen voordat u de metronoom op een versterker aansluit. 
Bij gebruik van deze uitgang wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.  

⑨ Standaard 
Klap deze standaard uit om de metronoom neer te zetten. 
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                               GEBRUIK                                 
Metronoom 
• Zet het keuzewiel op het gewenste tempo en kies de gewenste sound S1 of S2 met de 

power-knop.  
• Druk op de BEAT/PITCH-knop om de ingestelde maatsoort weer te geven. De bijbehorende 

led licht ongeveer twee seconden op. Als de ingestelde maatsoort weergegeven wordt, kunt u 
met een druk op de BEAT/PITCH-knop een andere maatsoort instellen.  

 
Stemtoon 
• Zet het keuzewiel ② op de markering stemtoon ③. Kies de gewenste stemtoon (A of Bes) 

met de power-knop ① . Het display geeft de ingestelde toon weer. Gebruik de knop 
BEAT/PITCH om de andere toon te kiezen. 

 
※ De instelde maatsoort en stemtoon blijven bewaard 
totdat het apparaat uitgeschakeld wordt.  
 
BATTERIJ VERVANGEN  
Als de leds minder helder gaan branden en het geluid 
zwakker wordt, is het tijd om de batterijen te 
vervangen.  
Zet het apparaat uit en klap de standaard op de 
achterzijde van de metronoom uit. Verwijder het 
batterijdeksel door het in de richting van de pijl te 
schuiven (zie illustratie). Verwijder de twee lege 
batterijen. Plaats de eerste nieuwe batterij. Zet de 

kant met de minpool (-) tegen het veertje en breng de batterij in. Doe hetzelfde met de tweede 
batterij. Plaats het batterijdeksel. Zet nu de metronoom aan en controleer of alles goed werkt.  
 
 
 
 
 
 
* Controleer de juiste positie van de batterijen: de pluspool bij de +, de minpool bij de –. 
* Batterijen zijn chemisch afval. Lever lege batterijen in bij een daartoe bedoeld inzamelpunt. 
* Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit apparaat.  
 

                                SPECIFICATIES                              
■Metronoom 
Tempobereik en nauwkeurigheid: 40–208 bpm (39 stappen), ±0.2% 
Maatsoorten:  Vijf (0, 2, 3, 4, 6) 
Klanken :  Twee (S1, S2) 
■Referentietonen 
Referentietonen en nauwkeurigheid: A4, B♭4 (±1 cent) 
• Calibratie:  440–444 Hz (vijf stappen) 
■Overige features 
Volumeregeling:   Draairegelaar 
Uitgang:   3,5 mm mini-jackuitgang (mono) 
･Voeding:  2x1,5V AAA-batterij (alkalinebatterijen aanbevolen) 
･Levensduur batterijen:  Ongeveer 100uur bij continugebruik van de metronoom op tempo 120, 

maatsoort 2, klanktype S1, maximaal volume, bij gebruik van 
alkalinebatterijen. 

･Afmetingen en gewicht: 62 × 100 × 29.5 mm (b x h x d); ongeveer 130g (inclusief batterijen)  

Batterijdeksel 
Batterijhouder 
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･Meegeleverd:  Twee stuks AAA alkaline-batterij (voor controle van de werking van 
het apparaat), handleiding 
 
 

• Ontwerp en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. 
 

vertaald door EMD MUSIC 


