
SEIKO - CHROMATICKÁ KLIPOVÁ 
LADIČKA  

STX5 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

Děkujeme, že jste si koupili chromatickou ladičku Seiko STX5. Pečlivě čtěte před použitím návod 

k použití, jelikož správné užívání je důležité k zajištění životnosti výrobku.  

Uschovejte si návod k použití na místě, které je dobře přístupné, a pravidelně se do něj dívejte.  

Pro bezpečné zacházení 

Následující varování a upozornění jsou důležitá k zajištění a k správnému používání výrobku, 

zabránění zranění vás a ostatních a pro předcházení škodám na vašich osobních věcech. 

 

Prosím držte se následujících varování 

Varování - ignorování těchto varování může vyústit ve zranění nebo smrt. 

• Nerozebírejte, nepokoušejte se opravovat ani neoprávněně nezasahujte do ladičky nebo baterie.  

• Nemanipulujte s ladičkou s mokrýma rukama.  

• Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde může navlhnout, jako jsou koupelny, blízko 

dřezu nebo venku.  

• Nevystavujte baterii ohni.  

• Používejte jenom baterie určené pro tuto ladičku.  

• Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do ladičky.  

• Nepokládejte ladičku na nestabilní povrchy.  

• Neházejte s ladičkou úmyslně nebo ji neupusťte.  

• Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde by mohla být vystavena extrémně vysokým 

teplotám, jako je blízko topení nebo zařízení, která generují teplo, na přímém slunci nebo ve vozidlech. 

Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde by mohla být vystavena extrémně vysokým 

úrovním vlhkosti.  

• Nedovolte malým dětem hrát si s ladičkou.  

• Udržujte odstraněnou baterii a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkne tyto 

části, kontaktujte okamžitě lékaře.  

Upozornění 

Ignorování těchto upozornění může způsobit zranění nebo fyzické poškození. 

• Nepřesáhněte vyhrazený rozsah pohybu klipu.  

• Nepoužívejte nadměrnou sílu na tlačítka nebo na tělo ladičky.  



• Nedovolte, aby se vyteklá tekutina z

• Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku v

• Nepoužívejte ředidlo nebo alkohol k

• Instalujte baterii řádně, prověřte, že jsou koncovky plus a mínus orientovány správně. 

• Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty v

• Odstraňte klip z

• Odstra
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Výměna baterií
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s baterií zpět do těla ladičky. (typ baterie CR2032) 

5. Několikrát zapněte a vypněte ladičku pro zkontrolování správné funkčnosti ladičky. 

* Ujistěte se, že používáte pouze určené baterie CR2032. 

* Při nakládání s použitými bateriemi postupujte podle místních zákonů a nařízení. 

* Pokud nebudete ladičkou používat delší dobu, vyjměte baterii, zabráníte tak jejich vytečení. 

Ujistěte se, že koncovka baterie plus a mínus je orientována správně. 

Při vyhazování vybitých baterií se řiďte místními příkazy a předpisy. 

Udržujte odstraněné baterie a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě tyto části 

spolkne, kontaktujte okamžitě lékaře. 

 

Technické údaje 

 

Režim:    automatické ladění – chromatická ladička 

Rozsah ladění:   A0 – C8 

Přesnost:    +- 1 cent 

Posun ladění:   A4=  437 – 443Hz 

Způsob snímání:  vibrační sensor 

Napájení:    Lithiová baterie CR2032 (3V) 

Rozměry:    62mm x 26mm x 34mm (včetně klipu), 35g (vč.baterie) 

Max. otevření klipu: 24mm  

 

Příslušenství: návod k použití a jedna /1/ lithiová baterie CR2032 / pro testování funkčnosti/ 

Design a specifikace podléhají změně před předchozího upozornění kvůli zlepšování výrobku.  

 

 

Návod přeložen do češtiny firmou 3D Music s.r.o. Hradec Králové 

 


