
AROMA AT-300 Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili chromatickou ladičku AROMA AT-300 

PREVENCE POŠKOZENÍ 

Používání tohoto zařízení v některých umístěních může zapříčinit jeho 
chybné fungování. Například na přímém slunečním světle, v místech 
s extrémní teplotou nebo vlhkostí, ve velmi prašném nebo znečištěném 
prostředí, v místech s výskytem silných vibrací nebo v blízkosti 
magnetického pole. 

Pokud zařízení nepoužíváte, ujistěte se, že je vypnuto. Pokud není zařízení 
používáno delší dobu, vyjměte baterie 

Radiopřijímače a televizory umístěné v blízkosti zařízení mohou způsobit 
jeho chybné fungování. Zařízení používejte v přiměřené vzdálenosti od 
radiopřijímačů a televizorů. 

Abyste předešli poškození, nepoužívejte při manipulaci se zařízením 
hrubou sílu. 

Vnější části zařízení čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte tekuté čističe 
jako ředidla ani žádná jiná hořlavá čistidla. Zabraňte styku zařízení s vodou 
nebo jinými tekutinami. Tekutiny mohou způsobit výpadek činnosti 
zařízení, elektrický výboj nebo požár. Zabraňte možnosti proniknutí 
kovových předmětů dovnitř zařízení.  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Ladicí módy: chromatický (12 tónů), šesti a sedmistrunné kytary, čtyř, pěti 
a šestistrunné baskytary 

Rozsah detekce tónu: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186Hz) 

Přesnost ladění: +- 0,5 cent 

Napájení: jedna 2032 CR baterie 

Rozměry: 45,8 mm x 35,8 mm x 40,5 mm 

Váha: 24g 

Příslušenství: Návod k použití, jedna 2032 CR baterie 

Pokud ladička více než 3 minuty od zapnutí neindikuje žádný signál, 
automaticky se vypne. 

INSTALACE BATERIE 

Zmáčkněte zadní kryt zařízení v místě k tomu vyznačeném, tahem 
otevřete prostor pro baterii. Vložte baterii, část s minusovou polaritou 
dovnitř zařízení. Zařízení zavřete. Životnost baterie může ovlivnit způsob a 
intenzita používání zařízení. Pokud zařízení nefunguje správně a nelze je 
zapnout/vypnout, vyměňte baterii za novou. 

JAK LADIT? 

1) Klipsem připevněte zařízení k nástroji 
2) Zařízení zapněte. Pokud podržíte stejné tlačítko po dobu 2 

sekund, zařízení se vypne 
3) Stejným tlačítkem vyberte ladicí mód: Chromatic, Guitar, Bass. Při 

ladění v chomatickém módu se na displeji zobrazuje název noty, 
kterou ladíte. Při ladění kytary nebo baskytary se na displeji 
zobrazuje číslo struny a jméno noty. 

4) Hrejte jednotlivé tóny strun, název tónu se zobrazí na display, 
ručička se hýbe a změní se podsvícení.   

5) Pokud je podsvícení zelené a ručička se zastavila uprostřed: tón je 
naladěn 

6) Pokud je podsvícení bílé a ručička vlevo: jste pod tónem 
7) Pokud je podsvícení bílé a ručička vpravo: jste nad tónem 

 


