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SEIKO Quartz metronom SQ70 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 
 
 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ  
UPOZORNĚNÍ! 
• Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat. 
• Nezacházejte s metronomem, máte-li mokré ruce. Mohli byste tím způsobit zkrat nebo elektrický šok. 
• Nevystavujte baterie ohni. Mohly by explodovat nebo způsobit požár. 
• Při instalaci baterie dávejte pozor na její správnou polaritu (+ a -). Při špatné polaritě metronom   
   nefunguje správně. 
• Nenechávejte metronom na následujících místech: 
- Místa, kde je metronom vystaven extrémně vysokým teplotám jako je například přímé sluneční záření  
   nebo v blízkosti zdroje tepla. 
- Vlhká místa jako je koupelna, umyvadlo nebo mokrá podlaha. 
- Prašná místa. 
- Místa, kde je metronom vystaven nadměrným vibracím. 
• Jestliže metronom po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii. Baterie by se mohla vylít a   
   poškodit metronom. 
• Nezacházejte s metronomem násilně, nenechte jej spadnout na zem nebo narážet na tvrdé plochy.  
   Mohlo by to způsobit poškození metronomu nebo zranění. 
• K čištění metronomu nepoužívejte ředidlo ani líh, protože by to mohlo poškodit metronom. 
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NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ METRONOMU 
 
1. Diody pro zobrazení tempa a taktu  
Blikající barevně odlišené diody znázorňují tempo a takt metronomu. 
 
2. Vstup pro sluchátka 
Sem lze zasunout zástrčku sluchátek (průměr 3,5 mm). 
 
3. Volba zvuku 
Přepíná mezi zvukem metronomu a zvukem referenčních tónů A4 nebo Bb4 ve funkci ladičky. 
 
4. Zapínání 
Zapíná a vypíná metronom. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu delší než jedna sekunda se metronom 
zapne a rozsvítí. Jestliže je metronom zapnutý, stačí toto tlačítko stisknout krátce a metronom se vypne 
a zhasne. 
 
5. Reproduktor 
Udává tempo a zvuk referenčního tónu. 
 
6. Dvířka bateriového krytu 
 
7. Číselník pro nastavení tempa nebo referen čního tónu 
Otáčením číselníku se nastavuje požadované tempo nebo referenční tón (A4 nebo Bb4). 
 
8. Schéma tempa 
Zde jsou vytištěny značky a čísla pro tempo. 
 
9. Ovládání hlasitosti 
Otáčením se upravuje hlasitost metronomu nebo referenčního tónu. 
 
10. Zásuvka pro adaptér (9V, pól mínus je uprost řed) 
Sem lze zasunout zástrčku adaptéru. 
 
11. Světelné indikátory taktu a tónové výšky 
Ukazují zvolený takt nebo zvolenou frekvenci referenčního tónu (ve funkci ladičky). 
 
12. Volba taktu nebo tónové výšky 
Stisknutím tohoto tlačítka se volí požadovaný takt nebo frekvence referenčního tónu (ve funkci ladičky). 
 
13. Podpěrka 
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POUŽITÍ 
* Před použitím otevřete dvířka a vložte přiloženou baterii do bateriového pouzdra. Viz „VÝMĚNA 
BATERIE“. (Mějte na paměti, že přiložená baterie může mít kratší životnost.) 
 
• Metronom 
 
K dispozici jsou dva typy zvuků metronomu. Vyberte si jeden z nich podle nástroje, na který hrajete nebo 
podle vašeho vlastního rozhodnutí. 

1. Stiskněte tlačítko „4“ po dobu delší než jedna sekunda. Tím se metronom zapne. 
2. Otáčejte číselníkem „7“ a nastavte požadované tempo. 
3. Stiskněte tlačítko „12“ a nastavte požadovaný takt (od 0 do 6). 
4. Jestliže chcete změnit zvuk metronomu, přepněte přepínačem „3“ na požadovaný zvuk. 

 
• Ladička (udávající referen ční tón A4 nebo Bb4) 
 

1. Otáčejte číselníkem „7“ a nastavte indikátor na referenční tón A4 nebo Bb4. 
2. Pomocí přepínače „3“ nastavte tón A4 nebo Bb4. 
3. Každým stisknutím tlačítka „12“ se mění tónová výška v následujícím pořadí: 
 
A4  440 Hz � 441 Hz � 442 Hz � 443 Hz � 444 Hz � 445 Hz� 446 Hz � 440 Hz… 

 
Bb4  466,164 Hz � 467,223 Hz � 468,283 Hz � 469,342 Hz � 470,402 Hz � 471,461 Hz � 

472,531 Hz � 466,164 Hz… 
 
• Použití sluchátek 
Do zásuvky pro sluchátka „2“ zasuňte zástrčku sluchátek (průměr 3,5 mm) a pod dobu delší než jednu 
sekundu stiskněte tlačítko „4“, kterým se metronom zapíná. 
* Při použití sluchátek se reproduktor „5“ vypne a zvuk lze slyšet pouze ve sluchátkách. 
* Zásuvka pro sluchátka na SQ70 je mono. Při použití stereo sluchátek se může stát, že zvuky vychází 
pouze z jednoho sluchátka. 
 
ZÁLOHOVÁNÍ PAM ĚTI  
Po vypnutí metronomu se nastavení taktu nebo frekvence referenčního tónu uloží do paměti a není je 
třeba znovu nastavovat. 
* Po výměně baterie se metronom nastaví takto: 

1. Takt: „0“ 
2. Frekvence referenčního tónu: 440 Hz 

 
VÝMĚNA BATERIE  
* Když baterie dochází, diody začnou svítit slabě a hlasitost se sníží. V tom případě nemusí metronom 
fungovat správně. Okamžitě vyměňte baterii nebo zapojte síťový adaptér (prodávaný zvlášť). 
 
• Jak vym ěnit baterii 

1. Pomocí tlačítka „4“ vypněte metronom. 
2. Přisuňte podpěrku „13“ a otevřete dvířka bateriového krytu „6“ tím, že na ně palcem zatlačíte 
ve směru šipky. 
3. Vyměňte starou baterii za novou. Dávejte přitom pozor na to, aby byly póly (+ a -) umístěny 
správně. 

 
* Špatné zapojení baterie může metronom poškodit. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
1. METRONOM 
1-1 Rozsah tempa a taktů, zvuk 
Tempo  Rozsah  40-208 bpm 

Metoda volby  Čtyřiceti kanálový číselník (39 kroků) 
Takt  Rozsah  0,1, 2, 3, 4, 5, 6 

Metoda volby  Přepínání tlačítkem 
Zvuk Dva typy zvuku  

Metoda volby Přepínač (dvě polohy) 
 
1-2 Zobrazení tempa a taktu 
Diody Tempo Postupné blikání sedmi (zelených) diod 

Takt Blikání červené diody zcela napravo nebo 
nalevo 

Přesnost +/- 0,2%  
 
2. REFERENČNÍ TÓN 
Tón A4 a Bb4  
Posun tónový 
výšky 

A4 440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, 444 Hz, 
445 Hz, 446 Hz 

Bb4 466,164 Hz, 467,223 Hz, 468,283 Hz, 
469,342 Hz, 470,402 Hz, 471,461 Hz, 
472,531 Hz 

Metoda volby Tón Čtyřiceti kanálový číselník a přepínač (2 
polohy) 

Posun tónové 
výšky 

Přepínací tlačítko 

Přesnost méně než 1 cent 
(+/-0,06%) 

 

 
3. ZAPÍNÁNÍ 
Metoda volby Tlačítko 
Displej Oranžová LED 

dioda 
 
4. HLASITOST 
Hlasitost zvuku tempa nebo referenčního tónu může být kontinuálně upravována. 
 
5. VÝSTUP 
Mono výstup pro sluchátka (průměr 3,5 mm) 
 
6. NAPÁJENÍ 
Suchá alkalická baterie 9V 
Síťový adaptér (s pólem mínus uprostřed, prodávaný zvlášť) 
 
7. CELKOVÉ ROZMĚRY A VÁHA 
78 mm (šířka) x 166 mm (výška) x 34,55 mm (hloubka); přibližně 250 g 
 
8. DOPLŇKY 
Suché baterie 9V pro zkušební účely 
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 * Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení výrobce. 
 
 
 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za řízení  (domácnosti) 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.  
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za řízení  
(firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo 
dodavatele. 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za řízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. 
 
 
 

prelozeno firmou 3D Music 
 


