
SEIKO  

Metronom s ladičkou STH50 
 

Instruktážní manuál 

Děkujeme, že jste si koupili Seiko metronom a ladičku STH50. Prosím čtěte tento návod k použití 

pečlivě, než začnete používat svůj STH50, jelikož správné používání je důležité k zajištění životnosti 

výrobku. 

Uložte si návod k použití na místo, které bude dobře přístupné, a pravidelně do něj nahlížejte. 

 

Pokyny 

Následující varování a upozornění jsou důležitá k zajištění bezpečného a správného používání 

výrobku, k zabránění zranění vás a ostatních a k zabránění poškození vašich osobních věcí.  

• Nerozmontovávejte, nesnažte se opravovat nebo jinak neoprávněně nezasahujte do výrobku 
nebo baterie.  

• Nemanipulujte s výrobkem s vlhkýma rukama.  

• Neskladujte nebo nepoužívejte výrobek na místech, kde může navlhnout, jako jsou koupelny, 
blízko dřezu nebo venku.  

• Nevystavujte baterie ohni.  

• Používejte pouze baterie určené pro tento výrobek.  

• Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do výrobku.  

• V případě, že takový předmět uvízne v zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte obchod, 
kde jste výrobek koupili, nebo profesionální pomoc.  

• Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch.  

• Neházejte úmyslně s výrobkem nebo neupusťte výrobek.  

• Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místech, kde může být vystaven vysokým 
teplotám, jako blízko topení nebo zařízení, která vytvářejí horko, na přímém slunci nebo ve 
vozidlech.  

• Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místech, kde může být vystaven extrémně 
vysokým teplotám nebo vlhkosti.  

• Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.  

• Udržujte odstraněné baterie a víčko baterií mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě tyto 
části polkne, kontaktujte okamžitě lékaře.  



• Nepoužívejte nadměrnou sílu na spínač nebo na tělo výrobku.  

• Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů. 

• Nedovolte, aby vyteklá tekutina z baterie přišla do kontaktu s vaší kůží.  

• Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na prašných místech nebo na místech náchylných 
k vibracím.  

• Nepoužívejte ředidlo nebo alkohol k čištění výrobku.  

• Vyměňte všechny /dvě/ baterie najednou. Když budete instalovat nové baterie, prověřte, že 
koncovky plus a mínus jsou orientovány správně.  

• Odstraňte baterie, když jsou vybité nebo když nepoužíváte výrobek po dlouhou dobu.  

• Používejte sluchátka na bezpečné úrovni hlasitosti.  

 

Prosím podívejte se na oddíl „výměna baterií“ a vložte před použitím přiložené baterie. 

Baterie přiložené k metronomu jsou určeny pro testování funkčnosti a jejich životnost může být kratší, 

než je očekáváno. 

 

Charakteristika výrobku 

Tento výrobek může být používán jako ladička nebo metronom.  

V ladicím modu můžete vybírat mezi laděním pomocí indikátoru rysky nebo pomocí ladění pomocí 

přehrávaného referenčního tónu. 

Jednotlivé části 

 

 

 



 

 

Zapnutí, vypnutí a záloha paměti  

K zapnutí a vypnutí použijte tlačítko POWER. 

Po spuštění se výrobek automaticky spustí do ladicího modu. Výrobek si zapamatuje nastavení, které 

používáte (referenční tón, notu, tempo a údaj a automaticky použije poslední nastavení, když 

výrobek zapnete podruhé nebo následně.  

 

Použití ladičky  

Ladění pomocí ukazatele 

• Použijte tlačítko MODE k vybrání modu ladička.  

• Nastavte referenční výšku tónu. Stiskněte tlačítko PITCH/TEMPO UP  nebo tlačítko 

PITCH/TEMPO DOWN jednou a současná referenční poloha se zobrazí po dobu dvou vteřin. 

Stiskněte tlačítko PITCH/TEMPO UP nebo PITCH/TEMPO DOWN, zatímco referenční poloha 

svítí, abyste změnili referenční polohu. Stiskněte a držte, abyste se pohybovali rychleji 

dopředu.  

• Když hrajete na svůj nástroj směrem k vestavěnému mikrofonu, nota nejblíže té, kterou 

hrajete, se zobrazí na ladicím měřiči a displeji /viz obrázek 1/.  

• Laďte nástroj tak, aby se jehla ladicího měřidla dostala k pozici zobrazující trojúhelník, a cent 

displej ukazuje hodnotu 0 centů. Jakmile je nástroj správně a přesně naladěný, bude také 

svítit zelené světlo uprostřed LED.   

 

Můžete též ladit svůj nástroj tak, že zapojíte kytarový nebo baskytarový aparát do vstupního 

konektoru nebo připojením externího mikrofonu /prodávaného zvlášť/ do vstupního konektoru 

výrobku.  

Zabudovaný mikrofon výrobku není v provozu, pokud se používá vstupní jack konektor. 

Okolní zvuk nebo šum z elektronických zařízení může způsobit, že se výrobek chová, jako by byl 

v provozu.  To není závada.  

V některých případech nástroje, které produkují harmonické přezvuky nebo příliš krátké tóny, se 

mohou ladit nesprávně.  

 

 

 



Ladění pomocí hraní referenčního tónu 

• Když je výrobek v režimu ladičky, stiskněte tlačítko SOUND, aby se přehrál referenční tón. 

Viz obrázek 2. 

• Použijte tlačítko NOTE/BEAT ke změně noty. Stiskněte a držte pro rychlý pohyb vpřed.  

• Použijte tlačítka PITCH/TEMPO UP a PITCH/TEMPO DOWN, abyste změnili referenční 

polohu. Stlačte a držte po rychlý pohyb vpřed.  

• Pro vypnutí referenčního tónu stiskněte tlačítko SOUND. 

* Hlasitost nemůže být upravena.  

 

 

Použití metronomu 

• Pro zvolení módu metronomu, použijte tlačítko MODE.  Metronom začne fungovat a ukáže se 

tempo – zvukem, LCD a rozsvítí se LED.  

• Použijte tlačítka PITCH/TEMPO UP a PITCH/TEMPO DOWN, abyste změnili tempo. Stiskněte a 

držte tlačítko pro pohyb vpřed.  

• Použijte tlačítko NOTE/BEAT ke změně úderu/rytmu. Stiskněte a držte pro rychlý pohyb 

vpřed.  

• Abyste ztlumili metronom, stiskněte tlačítko SOUND.  Pro hlasitost stiskněte v znovu tlačítko 

SOUND .  

• Metronom zastavíte stisknutím tlačítka MODE nebo tlačítka POWER.  

* Hlasitost nemůže být upravena.  

 



Další funkce 

 

Externí výstup  

Zvuk metronomu a referenční poloha můžou být externě reprodukovány připojením externího 

zařízení k výstupnímu konektoru pomocí kabelu. Můžete se připojit k externímu reproduktoru pro 

poslech při vysoké hlasitosti nebo připojit sluchátka pro poslech, při němž nebudete rušit ostatní.   

* Pro připojení sluchátek s 3,5 mm konektorem je potřeba použít adaptér (redukci) 6 mm. 

* Prosím upravte hlasitost u používaného externího zařízení. Prověřte si hlasitost předem, když 

používáte sluchátka.  

* Buďte si vědomi toho, že tam není funkce bypass /k přímému výstupu signálu vstupujícího ze 

vstupního konektoru  

Automatické vypnutí 

Výrobek se automaticky vypne, pokud není používán po určitou dobu. Délka času, než se výrobek 

vypne, je u každého modu následující: 

V módu ladičky 

• Při ladění použitím ladícího ukazatele: 10 minut po jakékoliv operaci nebo po 10 minutách 

čekání na ladění.  

• Při ladění pomocí referenčního tónu:  5 minut po jakékoliv operaci.  

V modu metronom 

• Automatické vypnutí nefunguje.  

 

Výměna baterií 

Jakmile LED diody ztmavnou, začíná být těžko čitelný LCD displej a hlasitost se snižuje, je nutné 

vyměnit baterie. V takovém případě vyměňte baterie okamžitě.  

Stiskněte tlačítko POWER, abyste vypnuli ladičku. Najděte víčko baterie na zadní straně ladičky. 

Sundejte víčko baterie ve směru šipky, abyste ho sundali. Vyndejte obě /2/ vybité baterie.  

Nainstalujte nové baterie do držáku baterií a ujistěte se, že jsou umístěny podle polarizačních značek.  

Znovu umístěte víčko. Po výměně baterií zapněte ladičku a ujistěte se, že ladička funguje normálně. 

Ladička se resetuje po výměně baterií do továrního nastavení /referenční poloha 440Hz, referenční 

nota  A4, tempo 120 úderů/min., úder 0/.  

* Ujistěte se, že koncovky baterií plus a minus jsou orientovány správně.  

* Postupujte podle všech příkazů a předpisů, když vyměňujete a vyhazujete vybité baterie.  

* Prosím pamatujte, že nabíjecí baterie se u tohoto výrobku nedají používat.  



 

 

 

Specifikace 

Ladička 

• Ladicí rozsah/přesnost :  A0 – C8 /když je nastavena A4 na 440Hz/, plus minus 1 cent 

• Rozsah referenčního tónu/přesnost: C4 – B4 /12 not/, plus minus 1 cent 

• Posun referenční polohy: A4 = 410 – 450 Hz 

Metronom 

• Rozsah tempa/přesnost: 30-250 úderů/min. /plus minus 0,2 procent/ 

• Typy úderů/rytmu: 0-7, 6/8 ,  

Další 

• Vstup: zabudovaný mikrofon, 6 mm mono jack konektor 

• Výstup: 6 mm mono jack konektor, reproduktor 

• Automatické vypnutí: 10 min. /ladička/, 5 min. /referenční tón/ 

• Zdroj: 2 x /3V/ baterie AAA 

• Životnost baterie: přibližně 100 hodin (při soustavném použití A4 jako referenčního tónu) 

      přibližně 100 hodin (při soustavném použití tempa 120, beatu 2) 

• Provozní rozsah teploty: 0 – 40 stupňů Celsia 

• Rozměry/váha: 105mm /šířka/ x 64mm /výška/ x 18mm /hloubka/, přibližně 90 g /včetně 

baterií/ 

• Příslušenství: 2 x manganové  baterie AAA (pro otestování funkčnosti), návod k použití 

 

Návrh a specifikace podléhají změně bez předchozího upozornění kvůli vylepšování výrobku. 

 

Přeloženo firmou 3D Music s.r.o. Hradec Králové 


