Chromatická ladièka GEWApure CLP-1
Dìkujeme vám za zakoupení ladièky GEWApure CLP-1. Pøed prvním použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte tento návod.
Zamýšlené použití
Ladièka GEWApure CLP-1 slouží k ladìní hudebních nástrojù. Je urèena pouze pro soukromé použití v interiérech.
Dùležité bezpeènostní pokyny
Za úèelem zabránìní zkratù, úrazù elektrickým proudem a nesprávné funkce je nezbytnì nutné dodržovat tyto zásady:
Nerozebírejte nikdy zaøízení. Nevystavujte ladièku vysokým teplotám a vlhkosti (tj. pøímému sluneènímu záøení, blízkosti
topení, vlhkému prostøedí atd.). Zamezte extrémnì vysokým vibracím. Prach a neèistoty mohou zpùsobit poškození ladièky.
Nemanipulujte s ladièkou vlhkýma rukama.
Èištìní: Nepoužívejte látky obsahující líh nebo øedidlo, nebo mohou naleptat potisk nebo lak zaøízení. K èištìní používejte
pouze suchou látku neobsahující prach.
Baterie: Je pøiložena 3V baterie. Pøi výmìnì použijte identickou baterii CR2032. Nebudete-li ladièku dlouhodobì používat
nebo je-li baterie vybitá, vyjmìte baterii. Zabráníte tím poškození elektroniky vytékající baterií.
Na povrch zaøízení èi do jeho blízkosti nedávejte žádný zdroj otevøeného ohnì, napøíklad hoøící svíèku.
Komponenty a funkce zaøízení
LCD displej
Svorka
Vypínaè napájení, voliè režimu ladìní
Prostor pro baterii
Ukazatel
Indikátor režimu ladìní
Název noty
Èíslo struny (v režimech Kytara, Basová kytara, Ukulele)
Používání zaøízení
Pomocí svorky (2) upevnìte ladièku k nástroji. Stisknutím a pøidržením tlaèítka (3) zapnìte ladièku.
Opakovaným stisknutím tlaèítka (3) zvolte režim ladìní Kytara, Basová kytara, Ukulele, Chromatické.
Ladièka automaticky rozpozná zahranou notu a ukáže ji na displeji. Nejlepší je zaèít s nižším kmitoètem, než na jaký chcete
naladit, a poté utahovat strunu, dokud nedosáhnete požadované noty. Nyní nastal moment pro jemné doladìní: Pokud je
nota stále pøíliš nízká, ukazatel je v levé èásti a LCD displej je zbarven èervenì. Strunu je tøeba utáhnout. Pokud je požadovaná
nota pøíliš vysoká, ukazatel je v pravé èásti a LCD displej je zbarven oranžovì. V takovém pøípadì je tøeba strunu povolit.
Pokud je struna správnì naladìna, ukazatel zùstane uprostøed a LCD displej je zbarven zelenì.
Technické údaje
Režimy ladìní:
Rozsah ladìní:
Kalibrace:
Pøesnost:
Napájení:

Chromatické, Kytara, Basová kytara, Ukulele
A0 až C8
A4 = 44 Hz
+/- 0,5 procenta
3 V (1 x lithiová baterie CR2032)

Vkládání a výmìna baterie
Vytlaète ven kryt prostoru pro baterii (4) a sejmìte jej.
Pøi vkládání baterie dodržujte správnou polaritu.
Nasaïte zpìt kryt a zatlaète jej do zajištìné polohy.
Životnost baterie závisí na èetnosti používání zaøízení a kvalitì baterie. Pokud zaøízení nefunguje nebo je nelze aktivovat
opakovaným zapnutím a vypnutím, vymìòte baterii.
Likvidace zaøízení
Nevyhazujte zaøízení do bìžného domácího odpadu, ale odevzdejte je na sbìrném místì elektrického odpadu.
Výrobce a servis:
GEWA music GmbH
Oelnitzer Strasse 58, D-08626 Adorf, Nìmecko
info@gewamusic.com
www. gewamusic.com

