
 

 

 
Tak for dit køb af denne
brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.
 
 
  

 
 

 
 

  
 
 

 

 

  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Tak for dit køb af denne
brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.
 
 
  

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
product, for at undgå skade på dig selv og 
dine ejendele.
  

 

Foragt for disse advarsl 
 

  
 
 

 

 

  

Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet. 

 

  
Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
batteriet.
tegningen. D
funktioner virker, og  

 
Tone  

 
 
 
 
 
 
 

■ Montering af tuneren.
Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. 
holdes inden for de herunder illustrerede grænser. 

 
 
 

360°  

 
Max. 24 

 
 

Tak for dit køb af denne
brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
product, for at undgå skade på dig selv og 
dine ejendele. 

— Læg mærke til følgende advarsler

Foragt for disse advarsl

● Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og 
manipuler ikke med batteriet.

● Anvend ikke tuneren med våde hænder

● Opbevar og brug ikke tuneren
blive våd
F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvejr.
 

● Udsæt ikke batteriet for åben ild.
● Brug altid den rigtige type batteri.
● Placer ikke tuneren på 
● Kast eller tab ikke tuneren.
● Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 

udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 
sollys eller I en varm bil.

● Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser hvor den kan 
udsat for høj fugtighed.

● Lad ikke små børn lege med tuneren.
● Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 

Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet.

● Overskrid ikke den fastsatte grænse for tuneren 
● Betjen ikke tunerens knapper med unødig kraft.
● Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden.
● Opbevar o

den ikke for kraftige vibrationer.
● Brug ikke fortynder eller 

● Installer batteriet korrekt, kontroller at (+) og (
placeret korrekt.

● Pas på du ikke klemmer fingrene I klipsen.
● Fjern tuneren fra dit instrument når den ikke er I brug.
● Fjern batteriet fra tuneren hvis den ikke skal bruges I l

perioder.

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
batteriet.  Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer  på 
tegningen. D et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
funktioner virker, og

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE

 Indikator

Montering af tuneren.
Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. 
holdes inden for de herunder illustrerede grænser.

 

Max. 24 mm 

Tak for dit køb af denne SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. 
brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

FOR SIKKER ANVENDELSE

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
product, for at undgå skade på dig selv og 

Læg mærke til følgende advarsler

 
Foragt for disse advarsl er kan resultere I kvæstelser eller død

 Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og 
manipuler ikke med batteriet.

Anvend ikke tuneren med våde hænder

Opbevar og brug ikke tuneren
blive våd 
F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvejr.

Udsæt ikke batteriet for åben ild.
Brug altid den rigtige type batteri.
Placer ikke tuneren på 
Kast eller tab ikke tuneren.
Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 
udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 
sollys eller I en varm bil.
Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser hvor den kan 
udsat for høj fugtighed.

Lad ikke små børn lege med tuneren.
Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

 
Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet.

Overskrid ikke den fastsatte grænse for tuneren 
Betjen ikke tunerens knapper med unødig kraft.
Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden.
Opbevar og brug ikke tuneren I støvede omgivelser, udsæt 
den ikke for kraftige vibrationer.
Brug ikke fortynder eller 

Installer batteriet korrekt, kontroller at (+) og (
placeret korrekt. 
Pas på du ikke klemmer fingrene I klipsen.
Fjern tuneren fra dit instrument når den ikke er I brug.
Fjern batteriet fra tuneren hvis den ikke skal bruges I l
perioder. 

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer  på 

et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
funktioner virker, og  dets kapacitet er måske kortere end forventet.

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE

Indikator POWER knap

PITCH knap

TUNING AF DIN GUITAR / 

Montering af tuneren. 
Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. 
holdes inden for de herunder illustrerede grænser.

Max.100°

BRUGERVEJLEDNING
SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. 

brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

FOR SIKKER ANVENDELSE

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
product, for at undgå skade på dig selv og andre, og for at undgå skader på 

Læg mærke til følgende advarsler

 WARNING
er kan resultere I kvæstelser eller død

 Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og 
manipuler ikke med batteriet. 

Anvend ikke tuneren med våde hænder

Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser 

F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvejr.

Udsæt ikke batteriet for åben ild. 
Brug altid den rigtige type batteri. 
Placer ikke tuneren på ustabile overflader.
Kast eller tab ikke tuneren. 
Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 
udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 
sollys eller I en varm bil. 
Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser hvor den kan 
udsat for høj fugtighed. 

Lad ikke små børn lege med tuneren.
Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

 CAUTION
Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet.

Overskrid ikke den fastsatte grænse for tuneren 
Betjen ikke tunerens knapper med unødig kraft.
Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden.

g brug ikke tuneren I støvede omgivelser, udsæt 
den ikke for kraftige vibrationer. 
Brug ikke fortynder eller alkohol til at rense

Installer batteriet korrekt, kontroller at (+) og (

Pas på du ikke klemmer fingrene I klipsen.
Fjern tuneren fra dit instrument når den ikke er I brug.
Fjern batteriet fra tuneren hvis den ikke skal bruges I l

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer  på 

et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
dets kapacitet er måske kortere end forventet.

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE

POWER knap  

PITCH knap  

ING AF DIN GUITAR / 

Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. 
holdes inden for de herunder illustrerede grænser.

Max.100° 

STX5 tuneren fungerer ved
opfange vibrationer fra instrumentet.
Hvis du har problemer at stemme 
korrekt kan du evt. flytte tuneren til 
et andet sted på instrumentet.

BRUGERVEJLEDNING
SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. 

brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

FOR SIKKER ANVENDELSE  

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
andre, og for at undgå skader på 

Læg mærke til følgende advarsler

WARNING 
er kan resultere I kvæstelser eller død

 Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og 
 

Anvend ikke tuneren med våde hænder. 

i omgivelser 

F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvejr.

 
 

ustabile overflader. 

Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 
udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 

Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser hvor den kan 

Lad ikke små børn lege med tuneren. 
Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

CAUTION 
Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet.

Overskrid ikke den fastsatte grænse for tuneren 
Betjen ikke tunerens knapper med unødig kraft.
Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden.

g brug ikke tuneren I støvede omgivelser, udsæt 
 

ohol til at rense tuneren.

Installer batteriet korrekt, kontroller at (+) og (-

Pas på du ikke klemmer fingrene I klipsen. 
Fjern tuneren fra dit instrument når den ikke er I brug.
Fjern batteriet fra tuneren hvis den ikke skal bruges I l

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer  på 

et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
dets kapacitet er måske kortere end forventet.

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE

  Batteri låg 

Batteri flip

ING AF DIN GUITAR / BAS 

Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. Sørg for at justeringerne 
holdes inden for de herunder illustrerede grænser.  

STX5 tuneren fungerer ved
opfange vibrationer fra instrumentet.
Hvis du har problemer at stemme 
korrekt kan du evt. flytte tuneren til 
et andet sted på instrumentet.

 

BRUGERVEJLEDNING
SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. 

brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden af dette produkt.
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

 

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
andre, og for at undgå skader på 

Læg mærke til følgende advarsler  — 

er kan resultere I kvæstelser eller død

 Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og 

i omgivelser hvor den kan 

F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvejr. 

Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 
udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 

Opbevar og brug ikke tuneren i omgivelser hvor den kan blive 

Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

Foragt for disse advarsler kan medfører skader på p roduktet.  

Overskrid ikke den fastsatte grænse for tuneren bevægelighed.
Betjen ikke tunerens knapper med unødig kraft. 
Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden.

g brug ikke tuneren I støvede omgivelser, udsæt 

tuneren. 

-) terminalerne er 

Fjern tuneren fra dit instrument når den ikke er I brug. 
Fjern batteriet fra tuneren hvis den ikke skal bruges I længere 

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 
Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer  på 

et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
dets kapacitet er måske kortere end forventet.

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE  

 Klips

Batteri flip 

 

Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
Sørg for at justeringerne 

STX5 tuneren fungerer ved at 
opfange vibrationer fra instrumentet.
Hvis du har problemer at stemme 
korrekt kan du evt. flytte tuneren til 
et andet sted på instrumentet.

BRUGERVEJLEDNING
SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. 

af dette produkt.
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette 
andre, og for at undgå skader på 

er kan resultere I kvæstelser eller død  

hvor den kan 

Opbevar og brug ikke tuneren I omgivelser hvor den kan blive 
udsat for ekstrem varme. F.eks nær varmeapparater, I direkte 

blive 

Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele. 

 

bevægelighed. 

Lad ikke lækkende batterisyre komme I kontakt med huden. 
g brug ikke tuneren I støvede omgivelser, udsæt 

) terminalerne er 

ængere 

Før du bruger tuneren første gang skal du fjerne de n lille plastic flip fra 

et allerede monterede  batteri er kun til at teste at alle 
dets kapacitet er måske kortere end forventet.  

Klips 

Brug klemmen til at montere tuneren et sikkert sted på dit instrument. Juster 
Sørg for at justeringerne 

at 
opfange vibrationer fra instrumentet. 
Hvis du har problemer at stemme 
korrekt kan du evt. flytte tuneren til 
et andet sted på instrumentet. 

BRUGERVEJLEDNING
SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

af dette produkt. 
Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt. 

 
■ Tuning af dit instrument.
Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
sidst indstillede reference pitch
at indstille tuneren til  
Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
input tonen til den ønskede tone vises I 
displayet vil lyse når tuneren registrerer den korrekte tone.
 
* Udefra kommende lyde eller br

udslag. Dette er IKKE 
* Efter en kort per

displayet blive dæmpet. 
Dette sker for at forlænge batteriets levetid. 

* I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 
hurtigt forringes ikke blive tunet korrekt. 

 
 
 
 
 
 

Display for reference 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

OPEN
 

 
 
 

Battery lid 
 

 
 
 
 
 
 
med (+) siden opad. Brug en mønt til 
urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen)  
Når batteriet udskiftes vil tune 
* Vær sikker på at du har monteret 
* Følg altid gældende regler for  
 

Hold altid batteri og batteri
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

 
 

 
● Tuning type
● Tuning range (præcision
● Pitch skift
● Auto Sluk
● Input metode
● Strømkilde
● Batteri levetid
● Dimensioner og vægt                : 62 (B

 
● Maksimal åbning af klemmen
  

Lad ikke tuneren side på instrumentet når dette ikke er I brug. 
perioder er 

 
* Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.
* Oversat af Copenhagen Music Imports ApS
 
 
 
 
 
     
’ 
 

BRUGERVEJLEDNING
Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tuning af dit instrument.
Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
sidst indstillede reference pitch
at indstille tuneren til e
Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
input tonen til den ønskede tone vises I 
displayet vil lyse når tuneren registrerer den korrekte tone.

Udefra kommende lyde eller br
Dette er IKKE en fejlfunktion.

Efter en kort periode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
displayet blive dæmpet. 
Dette sker for at forlænge batteriets levetid.
I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 
hurtigt forringes ikke blive tunet korrekt.

Display for reference 

Display når korrekt tone rammes

OPEN 

                              
                               

med (+) siden opad. Brug en mønt til 
urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen) 

batteriet udskiftes vil tune

Vær sikker på at du har monteret
Følg altid gældende regler for 

Hold altid batteri og batteri
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

Tuning type 
 Tuning range (præcision
 Pitch skift 
 Auto Sluk 
 Input metode 
 Strømkilde 
 Batteri levetid 
Dimensioner og vægt                : 62 (B

 Maksimal åbning af klemmen

Lad ikke tuneren side på instrumentet når dette ikke er I brug. 
perioder er der risiko for misfarvning af instrumentet.

Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.
Oversat af Copenhagen Music Imports ApS

BRUGERVEJLEDNING
Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tuning af dit instrument. 
Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
sidst indstillede reference pitch blinke I 

en anden reference tone
Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
input tonen til den ønskede tone vises I 
displayet vil lyse når tuneren registrerer den korrekte tone.

Udefra kommende lyde eller brum fra elektroniske apparater kan få tuneren til at give 
en fejlfunktion. 

iode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
displayet blive dæmpet. Efter ca. 10 minutter uden aktivitet vil tuneren 
Dette sker for at forlænge batteriets levetid.
I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 
hurtigt forringes ikke blive tunet korrekt.

Display for reference tone (440Hz vist

Display når korrekt tone rammes

UDSKIFTNING AF BATTERI

                              
                               

CLOSE 

med (+) siden opad. Brug en mønt til 
urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen) 

batteriet udskiftes vil tuneren atomatisk gå i ”factory reset” mode.

Vær sikker på at du har monteret det nye batteri korrekt med (+) opad.
Følg altid gældende regler for bortskaffelse af brugte batterier.

Hold altid batteri og batteri-låg uden for små børns rækkevidde
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

SPECIFIKATIONER

: Auto chromatic
 Tuning range (præcision) : A0~C8 (±1 cent)

: A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps)
: 10 min.
: Indbygget vibrations sensor
: Lithium batteri
: Ca. 15 timers konstant brug

Dimensioner og vægt                : 62 (B
Ca. 35g (inklusiv batteri

 Maksimal åbning af klemmen : 24 mm

Lad ikke tuneren side på instrumentet når dette ikke er I brug. 
der risiko for misfarvning af instrumentet.

Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.
Oversat af Copenhagen Music Imports ApS

BRUGERVEJLEDNING 
Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
blinke I displayet

n anden reference tone 
Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
input tonen til den ønskede tone vises I displayet. Den grønne lampe i midten af 
displayet vil lyse når tuneren registrerer den korrekte tone.

um fra elektroniske apparater kan få tuneren til at give 
 

iode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
Efter ca. 10 minutter uden aktivitet vil tuneren 

Dette sker for at forlænge batteriets levetid. 
I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 
hurtigt forringes ikke blive tunet korrekt. 

tone (440Hz vist)

Display når korrekt tone rammes

UDSKIFTNING AF BATTERI

Lyset I tunerens display dæ
når batteriet er tæt på at være afladet

                              Udskift strakt batteriet når dette 
                               registreres.

Tryk på power knappen for at slukke 
tuneren. 
låget er synligt. 
låget indtil det kan åbnes.
Fjern herefter det afladte batteri.
 
. 
Isæt et nyt batteri af typen CR2032

med (+) siden opad. Brug en mønt til at dreje batteri
urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen) 

ren atomatisk gå i ”factory reset” mode.

det nye batteri korrekt med (+) opad.
bortskaffelse af brugte batterier.

låg uden for små børns rækkevidde
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

SPECIFIKATIONER

: Auto chromatic
: A0~C8 (±1 cent)
: A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps)
: 10 min. 
: Indbygget vibrations sensor
: Lithium batteri
: Ca. 15 timers konstant brug

Dimensioner og vægt                : 62 (B) × 26 (H) × 34 (D) mm  
Ca. 35g (inklusiv batteri
: 24 mm 

Lad ikke tuneren side på instrumentet når dette ikke er I brug. 
der risiko for misfarvning af instrumentet. 

Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.
Oversat af Copenhagen Music Imports ApS 

Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
displayet. Tryk på PITCH knappen

 (pitch). 
Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 

displayet. Den grønne lampe i midten af 
displayet vil lyse når tuneren registrerer den korrekte tone. 

um fra elektroniske apparater kan få tuneren til at give 

iode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
Efter ca. 10 minutter uden aktivitet vil tuneren 

I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 

) 

Display når korrekt tone rammes (B♭ vist

UDSKIFTNING AF BATTERI  

Lyset I tunerens display dæ
når batteriet er tæt på at være afladet
Udskift strakt batteriet når dette 
registreres. 

Tryk på power knappen for at slukke 
tuneren. Vend tuneren om så batteri
låget er synligt. Brug en mønt til at dreje

indtil det kan åbnes.
Fjern herefter det afladte batteri.

Isæt et nyt batteri af typen CR2032
at dreje batteri-låget på plads igen med 

urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen) 
ren atomatisk gå i ”factory reset” mode.

det nye batteri korrekt med (+) opad.
bortskaffelse af brugte batterier. 

låg uden for små børns rækkevidde
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

SPECIFIKATIONER 

: Auto chromatic 
: A0~C8 (±1 cent) 
: A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps)

: Indbygget vibrations sensor
: Lithium batteri (CR2032×1)
: Ca. 15 timers konstant brug

× 26 (H) × 34 (D) mm  
Ca. 35g (inklusiv batteri) 

Lad ikke tuneren side på instrumentet når dette ikke er I brug. Hvis tuneren er monteret i lange 
 

Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.

STX5

Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
Tryk på PITCH knappen

Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
displayet. Den grønne lampe i midten af 

um fra elektroniske apparater kan få tuneren til at give 

iode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
Efter ca. 10 minutter uden aktivitet vil tuneren automatisk slukke. 

I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 

Reference pitch indikator

Cent afvigelse

Grøn lampe

vist) 

Lyset I tunerens display dæmpes 
når batteriet er tæt på at være afladet
Udskift strakt batteriet når dette  

Tryk på power knappen for at slukke 
Vend tuneren om så batteri

Brug en mønt til at dreje
indtil det kan åbnes. 

Fjern herefter det afladte batteri. 

Isæt et nyt batteri af typen CR2032
låget på plads igen med 

urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen)  
ren atomatisk gå i ”factory reset” mode.. 

det nye batteri korrekt med (+) opad. 

låg uden for små børns rækkevidde 
Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele. 

: A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps) 

: Indbygget vibrations sensor 
(CR2032×1) 

: Ca. 15 timers konstant brug 
× 26 (H) × 34 (D) mm   

Hvis tuneren er monteret i lange 

Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet. 

STX5 

Læs denne vejledning grundigt inden du tager din  STX5 I 

Tryk på power knappen for at tænde tuneren Når tuneren tændes vil den 
Tryk på PITCH knappen for 

Tuneren indikerer atomatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra 
displayet. Den grønne lampe i midten af 

um fra elektroniske apparater kan få tuneren til at give 

iode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset I 
automatisk slukke. 

I vise tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der 

Reference pitch indikator 

Cent afvigelse 

Grøn lampe 

 
når batteriet er tæt på at være afladet. 

 

Tryk på power knappen for at slukke  
Vend tuneren om så batteri- 

Brug en mønt til at dreje 

 

Isæt et nyt batteri af typen CR2032 
låget på plads igen med  

Hvis tuneren er monteret i lange 

 

 


