
SEIKO Kvarc Metronóm SQ70 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 
A METRONÓM RÉSZEI ÉS ELNEVEZÉSÜK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tempó/beat LED kijelző 

Vizuálisan megjeleníti a metronóm tempóját, ritmusát, a LED villogásával. 
2. Fülhallgató  jack 

Csatlakoztasson egy ø3.5 mm-es fülhallgatót a használathoz. 
3. Sound választó 

Váltani lehet vele a metronóm hangot metronóm funkcióban, és a referencia hangot A4, Bb 4 között hangoló funkcióban. 
4. Power gomb 

A metronóm ki-, illetve bekapcsoló gombja. Hosszan lenyomva tartva, a készülék bekapcsol és világít. Ha finoman 
lenyomjuk bekapcsolt állapotban, a metronóm kikapcsol és nem világít. 

5. Hangszóró 
A tempó hang és a referencia hang szól belőle. 

6. Elem helye 
7. Tempó/referencia hang beállítás 

A tárcsa elforgatásával állítsa a mutatót a kívánt tempóra, vagy referencia hangra (“A4/B̆b4”). 
8. Tempó mutató 

A kördiagrammról a tempó nevét és az ütések számát olvashatja le . 
9. Hangerő 

A gomb fel/letekerésével beállíthatja a metronóm és a referencia hang hangerejét . 
10. AC adapter jack (DC 9 V, center mínusz típus) 

Csatlakoztasson egy AC adaptert a használathoz. 
11. Ütésszám/hangmagasság jelzőlámpák 

Metronóm funkcióban a kiválasztott ütésszámot mutatja, hangoló funkcióban pedig a kiválasztott referencia hang 
frekvenciáját. 

12. Ütésszám/hangmagasság választás 
Használjuk metronóm funkcióban a kívánt ütésszám kiválasztásához , hangoló funkcióban a kívánt referencia hang 
frekvenciájának kiválasztásához. 

13. Kitámasztó láb 
 
ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT 
 

* Használat előtt vegye le az elem fedőlapját  és csatlakoztassa a  
metronómhoz járó elemet az ELEMCSERE pontban leírtak szerint.  
(A tartozék elemek csak monitor célt szolgálnak, az élettartamuk  
rövidebb lehet az előírtnál.) 
  

●  Metronóm funkció 
 
Kétféle metronóm hang közül választhat. Válassza azt, amelyik megfelelőbb a hangszerhez, amin játszani fog. 
 

1. A POWER gomb (4) hosszabb nyomva tartásával a készülék bekapcsol. 
2. Tekerje a tempó/referencia hang beállító tárcsát (7) a kívánt értékek beállításához. 
3. Nyomja meg az ütésszám/ hangmagasság (12) választót a kívánt értékek beállításához (0-tól 6-ig). 
4. A metronóm hangjának módosításához csúsztassa a hangválasztó (3) gombot a kívánt hangra. 

 
● Hangoló funkció ( A4/Bb4 referencia hangok kiválasztásához)  

1. Tekerje a tempó/referencia hang beállító tárcsát (7) a kívánt referencia hang beállításához “A4/B̆b4”.  



➔
 ➔

 

➔
 ➔

 

2. A hangválasztót (3) csúsztassa „A4”, vagy „Bb4” állásba.  
3. A BEAT gomb többszöri megnyomásával (12) a hangmagasság az alábbiak szerint változik: 

 
A4           440 Hz  ➔ 441 Hz ➔ 442 Hz ➔ 443 Hz  

             

 ------- 446 Hz ← 446 Hz ← 444 Hz 

B b4       466.164 Hz ➔ 467.223 Hz ➔ 468.283 Hz  ➔ 469.342 H 
                       
    -----------  472.521 Hz       471.461 Hz       470.402 Hz 
 
● A SQ70 használata fülhallgatóval 
 
Csatlakoztasson egy ø3.5  mm-es fülhallgatót a fülhallgató jack-be (2), majd tartsa nyomva a POWER (4) gombot a metronóm 
bekapcsolásához. 
* Fülhallgató használatakor a hangszóró (5) nem működik, a hangot csak fülhallgatón keresztül hallani. 
* Az SQ70  fülhallgatója mono típusú. Ha stereo fülhallgatót használ, csak az egyik fülhallgató fog szólni . 
 
MEMÓRIA BACKUP FUNKCIÓ 
 
A metronóm kikapcsolása után a beállított ütem és referencia hang a megmarad a memóriában. 

* Elemcsere esetén az alábbi értékekre áll vissza. 
 
1.     Beat: “0” 
2.     Referencia hangmagasság: “440 Hz” 
 
ELEMCSERE 
 
* Ha az elem kezd lemerülni, az ütem lelassul, a LED kijelző elhalványul, a hangerő csökken. Ebben az esetben a metronóm már nem működik 
megfelelően. Cserélje ki az elemet, vagy csatlakoztassa a metronómot adapterre. 
 
● Hogyan cseréljünk elemet 
 

1. Finoman nyomja meg a POWER (4) gombot, hogy a metronóm kikapcsoljon. 
2. Nyissa ki hátul a kitámasztót (13) és az elem fedőlapját erőteljes mozdulattal tolja a nyíl irányába. 
3. Vegye ki a régi elemet, majd helyezze be az újat. Az elem behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a (+), (-) pólusoknak 

megfelelően csatlakoztassa az elemet. 
 
RÉSZLETEK 
 
1. METRONÓM 
1-1  Tempó, ütés és hangterjedelem 

Tempó           :   ütésszám ........................   40 – 208x/perc 
.....     40 l e h e t s é g e s  c s a t o r n a  

1-2 
LED kijelző   :   Egymás után 7 LED világítás (zöld) 

Ütem:  A bal LED-ek jobb oldalán (piros) 
Pontosság        :   ±0.2% 
 
2. REFERENCIA HANG 
 
Hang              :   A4 és B ̆b4 
Hangmagasság   :   A4... ...........................   440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, 444 Hz, 445 Hz, 446 Hz 
            B̆b4 ...........................    466.164 Hz, 467.223 Hz, 468.283 Hz, 469.342 Hz, 470.402 Hz, 471.461 Hz, 472.521 Hz 
Pontosság        :   ±0.06% 
 
3. POWER GOMB 
 

Nyomógomb 
Kijelző:   LED (narancs) 

4. HANGERŐ 
A tempó és a referencia hang erejét szabályozza. 

5. KÜLSŐ OUTPUT 
Fülhallgató  jack  :   ø3.5  mm mono jack 

6. TÁPEGYSÉG 
6LR61 (9 V) alkáli elem 
AC adapter (nem tartozék;               ) 

7. SÚLY, MÉRET 
78 (W) x 166 (H) x 34.55  (D) mm, kb. 250 g 

8. TARTOZÉK 
DC 9 V elem  
 
 
*A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termékmódosítás előzetes bejelentése nélkül. 
 

Fordította a Music Mercant Kft. 


