
Kromatični uglaševalec Clip-on 
NAVODILA ZA UPORABO 
 
Hvala, da ste kupili KROMATIČNI UGLAŠEVALEC STX5 znamke SEIKO. Pred uporabo naprave 
STX5 natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za 
zagotavljanje življenjske dobe izdelka. 
Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte. 
ZA VARNO DELOVANJE 
ZA VARNO DLEOVANJE 
Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero 
preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje. 
 
— Upoštevajte naslednja opozorila. — 
 
OPOZORILO 
Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do poškodb ali smrti. 
 
Uglaševalca ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati vanju. 
Uglaševalca ne prijemajte z mokrimi rokami. 
Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmoči, kot so kopalnice, blizu 
odtokov ali zunaj. 
Baterije ne izpostavljajte ognju. 
Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu uglaševalcu. 
V uglaševalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov. 
Uglaševalca ne postavljajte na nestabilno površino. 
Uglaševalca namerno ne vrzite ali izpustite na tla. 
Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen visoki 
temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo toploto, neposredno 
na sončni svetlobi ali v vozilih. 
Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlagi. 
Ne dovolite, da bi se z uglaševalcem igrali majhni otroci. 
Odstranjeno baterijo in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok 
pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika. 
 
SVARILA 
Neupoštevanje teh svaril lahko privede do poškodb ali fizične škode. 
 
Ne presezite predpisanega razpona gibanja zaponke. 
Ne uporabljajte pretirane sile za gumbe ali ohišje uglaševalca. 
Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij prišla v stik z vašo kožo. 
Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo do 
vibracij. 
Za čiščenje uglaševalca ne uporabljajte razredčila ali alkohola. 
Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (–) pravilno poravnani. 
Pazite, da si ne priščipnete prstov v zaponki. 
Ko uglaševalca ne uporabljate, z instrumenta odstranite zaponko. 
Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko uglaševalca ne uporabljate dlje časa. 



Pred prvo uporabo uglaševalca odstranite jeziček za odstranjevanje baterije, tako da ga 
previdno povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. 
Baterija, ki je priložena uglaševalcu, je namenjena preskušanju delovanja in ima 
lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane. 
DELI NAPRAVE 
DELI NAPRAVE 
 
 

 
UGLAŠEVANJE KITARE/BAS KITARE 
UGLAŠEVANJE KITARE/BAS KITARE 
Pripenjanje uglaševalca 
Uglaševalec varno pripnite na instrument in zaponko namestite tako, da 
lahko jasno vidite zaslon. Prepričajte se, da je zaponka nameščena 
v njenem predpisanem razponu gibanja (glej sliko). 
 
Razpon gibanja zaponke 

 
Naprava STX5 vam omogoča, da instrument 
uglasite z zaznavanjem vibracij, ki jih 
povzroča vaš instrument. Če imate pri 
uglaševanju težave, uglaševalec pripnite na 
drug del instrumenta ali zaponko obrnite v 
drugo smer. 
 
 
 
 

* Ne presezite predpisanega razpona gibanja zaponke. 
* Ko uglaševalca ne uporabljate, z instrumenta odstranite zaponko. Če uglaševalec dolgo 
pustite pripet na instrumentu, se lahko vaš instrument poškoduje ali razbarva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton Prikazovalnik 

Gumb PITCH 

Gumb POWER Pokrov za baterije 

Jeziček za odstranjevanje baterij 

Zaponka 



Uglaševanje instrumenta 
 
Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Ko se prižge, bo na prikazovalniku utripala 
zadnja referenčna višina A4, ki je bila nastavljena. Pritisnite gumb PITCH, da namestite 
referenčno višino glede na merilec referenčne višine. Uglaševalec samodejno prikaže ton, ki 
je najbližje želenemu tonu, ter razliko med želenim tonom in tonom na zaslonu. Srednja 
(zelena) lučka na prikazovalniku se bo prižgala, ko bo zaigrani ton uglašen. 
 
* Zvok iz okolja ali brenčanje elektronskih naprav lahko povzroči, da se uglaševalec odziva, 
kot da je v uporabi. To ni napaka v delovanju naprave. 
* Če je uglaševalec vklopljen in krajši čas ne boste uglaševali ali pritisnili na noben gumb, se 
bo zaslon LCD zatemnil. Uglaševalec se bo samodejno izklopil po približno desetih minutah 
nedelovanja. Ta funkcija je namenjena podaljšanju življenjskega cikla baterije. 
* Uglaševanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih primerih 
morda ni natančno. 
 
 

 
Zaslon ob nastavljanju referenčne višine (prikaže se 440Hz) 

 

 
Zaslon ob uglaševanju (prikaže se B♭) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilec referenčne višine 
 

Merilec odstotnega 
odstopanja 

Zelena lučka 
 



MENJAVA BATERIJ 
 

Ko se baterija izprazni, se zatemnijo 
uglaševalne lučke ali zaslon LCD. V teh 
primerih nemudoma zamenjajte baterijo. 
Za izklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. 
Uglaševalec obrnite in zaponko vrtite, dokler 
se pokrov za baterijo povsem ne pokaže. S 
kovancem ali podobnim predmetom obrnite 
pokrov za baterijo v nasprotni smeri urinega 
kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu 
poravnana s položajem OPEN, in odstranite 
izrabljeno baterijo. Vstavite novo baterijo 
(številka modela: CR2032), pri čemer je del s 
(+) obrnjen navzgor. Ponovno namestite 

pokrov za baterijo in ga obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu 
poravnana s položajem CLOSE. Po zamenjavi baterije se prepričajte, da uglaševalec normalno 
deluje. Nastavitve referenčne višine se ponovno nastavijo na tovarniške nastavitve (440 Hz), 
ko zamenjate baterijo. 
 
* Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (–) na bateriji pravilno poravnani. 
* Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe. 
 
Odstranjeno baterijo in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. 
Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika. 
 
 
OPIS 
 
Način uglaševanja: samodejni kromatični 
● Razpon uglaševanja (natančnost): A0~C8 (±1 odstotek) 
● Sprememba višine: A4= 437 ~ 443 Hz (toni v višini 1 Hz) 
● Samodejni izklop: 10 min. 
● Vhodni način: vgrajeni senzor za vibriranje 
● Napajanje: liJjska baterija (CR2032×1) 
● Trajanje baterije: cca 15 ur (pri stalnem vhodu A4) 
● Skupne dimenzije in teža: 62 (W) × 26 (H) × 34 (D) mm (brez zunanjih delov); cca 35 g 
(vključno z baterijo) 
● Odpiralni razpon zaponke: 24 mm 
● Dodatki: Navodila za uporabo in ena (1) liJjska baterija CR2032 (za preskušanje delovanja) 
 
*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi izboljšave izdelka. 
 

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o.  

Pokrov za baterije 
 


