
Παρακαλούμε τηρείστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το χρωματικό κουρδιστήρι SEIKO STX5. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
πριν χρησιμοποιήσετε το STX5, καθώς η ενδεδειγμένη χρήση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της διάρκειας ζωής
του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως σε εύκολα προσβάσιμο μέρος και ανατρέξτε σε τακτά διαστήματα.

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις είναι σημαντικές για τη διασφάλιση

-της ασφαλούς και ενδεδειγμένης χρήσης του προϊόντος, για την αποτροπή τραυμα
τισμού δικού σας ή άλλων ατόμων και για την αποτροπή ζημιάς στα υπάρχοντά σας.

Η παράβλεψη των ακόλουθων προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό ή θάνατο.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε και μην
επεμβαίνετε στο κουρδιστήρι ή στη μπαταρία.

Μην πιάνετε το κουρδιστήρι με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάτε το κουρδιστήρι σε μέρη που μπορεί να
εμφανίσουν υγρασία όπως τα μπάνια, κοντά σε νεροχύτες ή σε εξωτερικούς
χώρους.

Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε φωτιά.
Χρησιμοποιήστε μόνο την προκαθορισμένη μπαταρία για το κουρδιστήρι.
Μην εισάγετε πινέζες ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στο κουρδιστήρι.
Μην τοποθετείτε το κουρδιστήρι σε ασταθείς επιφάνειες.
Μην ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε το κουρδιστήρι εσκεμμένα.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε το κουρδιστήρι σε μέρη που μπορεί να
εκτεθούν σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες, όπως κοντά σε θερμάστρες,
συσκευές που παράγουν θερμότητα, στον ήλιο ή μέσα σε οχήματα.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε το κουρδιστήρι σε μέρη που μπορεί να
εκτεθούν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το κουρδιστήρι.
Κρατήστε την άδεια μπαταρία και τη θυρίδα μπαταρίας μακριά από μικρά

-παιδιά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί αυτά τα μέρη, επικοινω
νήστε με γιατρό άμεσα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παράβλεψη των προφυλάξεων που ακολουθούν μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό ή φυσική βλάβη.

Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγμένο εύρος κίνησης της βάσης στήριξης (clip).
Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στα κουμπιά ή στο σώμα του κουρδιστηριού.
Μην αφήσετε υγρό μπαταρίας που τυχόν διέρρευσε να έρθει σε επαφή με
το δέρμα σας.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε το κουρδιστήρι σε σκονισμένα μέρη ή σημεία
που τείνουν να δονούνται.
Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή αλκοόλ για να καθαρίσετε το κουρδιστήρι.

Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία, ελέγχοντας ότι οι πόλοι (+) και (-) είναι
σωστά προσανατολισμένοι.
Προσέξτε να μη μπλέξετε τα δάχτυλα στη βάση στήριξης.
Απομακρύνετε το στήριγμα από το όργανό σας όταν δεν χρησιμοποιείτε
το κουρδιστήρι.
Απομακρύνετε τη μπαταρία όταν αδειάσει ή όταν δεν χρησιμοποιείτε
το κουρδιστήρι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το κουρδιστήρι για πρώτη φορά, αφαιρέστε τη θυρίδα
της μπαταρίας τραβώντας το βοήθημα εξαγωγής απαλά στην κατεύθυνση που
δείχνει το σχήμα. Η μπαταρία που περιλαμβάνεται με το κουρδιστήρι είναι για
δοκιμή της λειτουργικότητας και η διάρκειά της μπορεί να είναι μικρότερη της

.αναμενόμενης

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ
Νότα Ένδειξη κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ　 Clip

Κουμπί Τόνου

ΚΟΥΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΣΟ/ΚΙΘΑΡΑ
■ Προσαρμογή κουρδιστηριού
Στηρίξτε ασφαλώς το κουρδιστήρι στο όργανό σας και προσαρμόστε τη βάση στήριξης
έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε καθαρά την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι οι προσαρμογές
στο στήριγμα είναι εντός του οριοθετημένου εύρους κίνησης (δείτε σχέδιο).

Το STX5 σάς επιτρέπει να κουρδίζετε
το όργανό σας ανιχνεύοντας δονήσεις
που προέρχονται από αυτό.
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο κούρδισμα,
στερεώστε το κουρδιστήρι σε διαφορετικό
σημείο του οργάνου σας ή προσαρμόστε
τον προσανατολισμό του στηρίγματος.

Μέγιστο
100°

360°

Εύρος ανοίγματος στηρίγματος
)(κλιπ

* Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) της μπαταρίας είναι σωστά προσανατολισμένοι.
* Ακολουθήστε όλες τις τοπικές διατάξεις και τους κανονισμούς όταν πετάτε μια άδεια μπαταρία.

* Απομακρύνετε το στήριγμα από το όργανό σας όταν δεν
χρησιμοποιείτε το κουρδιστήρι. Αν αφήνετε το κουρδιστήρι
πάνω στο όργανό σας για μεγάλα διαστήματα μπορεί να
προκληθούν σημάδια ή αποχρωματισμοί στο όργανό σας.

■ Κουρδίζοντας το όργανό σας
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (POWER) για να θέσετε σε λειτουργία το κουρδιστήρι.
Όταν είναι αναμμένο, ο τελευταίος τόνος A4 (440hz) που είχε τεθεί, θα αναβοσβήνει
ως ένδειξη. Πατήστε το κουμπί PITCH για να θέσετε τον τόνο που επιθυμείτε.
Το κουρδιστήρι αυτόματα δείχνει τη νότα που βρίσκεται πιο κοντά στην επιλεγμένη νότα
και τη διαφορά μεταξύ της επιλεγμένης νότας και της νότας που φαίνεται στην οθόνη.
Το μεσαίο (πράσινο) λαμπάκι του πίνακα ενδείξεων θα ανάψει όταν η νότα που
παίχτηκε είναι πάνω στον τόνο.
Ήχοι του περιβάλλοντος ή βόμβος από ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να κάνει το κουρδιστήρι
να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε χρήση. Αυτό δεν οφείλεται σε βλάβη.

*

Μετά από σύντομο διάστημα κουρδίσματος ή αδράνειας ενώ το κουρδιστήρι είναι αναμμένο,
η οθόνη LCD θα χαμηλώνει σταδιακά. Το κουρδιστήρι θα σβήσει αυτόματα μετά από δέκα λεπτά
αδράνειας. Η λειτουργία αυτή παρέχεται για την επιμήκυνση ζωής της μπαταρίας.

*

*Σε κάποιες περιπτώσεις, όργανα που παράγουν αρμονικούς απόηχους ή τόνους που σβήνουν
γρήγορα, μπορεί να μην κουρδίζονται με ακρίβεια.

Μετρητής
τόνου αναφοράς

Η οθόνη κατά τη ρύθμιση του τόνου (απεικονίζεται ρύθμιση 440Hz)

Η οθόνη σε ένδειξη ότι υπάρχει αρμονία (απεικονίζεται B )♭

Μετρητής απόκλισης

Πράσινο λαμπάκι

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα λαμπάκια κουρδίσματος ή η οθόνη LCD
φαίνονται αχνά όταν η μπαταρία εξασθενήσει.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε
τη μπαταρία άμεσα.

Θυρίδα μπαταρίας Πατήστε το κουμπί POWER
για να κλείσετε το κουρδιστήρι.
Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα και περιστρέψτε
το στήριγμα μέχρι να εμφανιστεί πλήρως
η θυρίδα της μπαταρίας.
Χρησιμοποιείστε κάποιο κέρμα για να

.

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

περιστρέψετε τη θυρίδα μπαταρίας αριστερόστροφα μέχρι το βοήθημα εξαγωγής
στη θυρίδα μπαταρίας ευθυγραμμιστεί με τη θέση OPEN
και αφαιρέστε την άδεια μπαταρία. Εγκαταστήστε μια νέα μπαταρία (τύπος CR2032)
με την πλευρά (+) προς τα επάνω.
Αντικαταστήστε τη θυρίδα μπαταρίας και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα μέχρι το βοήθημα
της θυρίδας μπαταρίας να ευθυγραμμιστεί με τη θέση CLOSE.
Αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το κουρδιστήρι λειτουργεί κανονικά.
Οι ρυθμίσεις του τόνου αναφοράς επαναφέρονται στις εργοστασιακές (440 Hz)
όταν η μπαταρία αντικατασταθεί.

Κρατήστε την άδεια μπαταρία και τη θυρίδα μπαταρίας μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί αυτά τα μέρη, επικοινωνήστε άμεσα
με γιατρό.

* Μην υπερβαίνετε το προκαθορισμένο εύρος κίνησης
του στηρίγματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τρόπος κουρδίσματος
Εύρος κουρδίσματος (ακρίβεια)
Μετακίνηση τόνου
Αυτόματο κλείσιμο
Μέθοδος εισαγωγής
Πηγή ενέργειας
Διάρκεια ζωής
Διαστάσεις και βάρος
(εκτός από σημεία που εξέχουν)

Εύρος ανοίγματος βάσης στήριξης
Αξεσουάρ

: Αυτόματος χρωματικός
: A0~C8 (±1 εκατοστό)
: A4= 437 ~ 443 Hz (βήματα του 1 Hz)
: 10 λεπτά.
: Ενσωματωμένος αισθητήρας δόνησης

R: Μπαταρία λιθίου (C 2032×1)
: Περίπου 15 ώρες (σε συνεχιζόμενη εισαγωγή A4)
: 62 (Π) × 26 (Υ) × 34 (Β) mm
: περίπου 35g (με τη μπαταρία)

: 24 mm
: Οδηγίες χρήσης

(1)Μπαταρία λιθίου CR2032 (για δοκιμή λειτουργίας)

*Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση
του προϊόντος.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙ ΜΕ CLIP

Θυρίδα Μπαταρίας

STX5

Μεταφράστηκε από την εταιρεία : Κοκονέτσης Χαρίτων

Βάση στήριξης


