Části Pitchclip 2 (obr. 1)
a. Vypínač

b. Kryt baterie

c. Klipsa

d. Displej

e. LED stupnice

f. Jméno noty

Obr. 1:
Uživatelský manuál

Instalace baterie (obr. 2)

Děkujeme za zakoupení klipsové ladičky Korg Pitchclip 2.

Ověřte vypnutí dříve, než nainstalujete či nahradíte baterii. Kryt baterie
otevřete vysunutím. Vložte novou baterii na své místo s „+” stranou
nahoru a poté zasuňte kryt zpět. Pokud baterie dochází, indikátor jména
noty bliká a LED stupnice již nepracuje spolehlivě. Jakmile se tak stane,
co nejdříve nainstalujte nové baterie.

Upozornění

Umístění
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.
• Na přímém slunečním světle.
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí.
• Na příliš špinavých a prašných místech.
• Kde dochází k silným otřesům.
• V blízkosti magnetických polí.

Obr. 2

Obr. 3

Napájení
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste
předešli jejímu vylití, nebude-li ladička používána po delší dobu.
Interference s jiným elektrickým zařízením Radio a TV, umístěné
poblíž, mohou vyvolat interferenci. Proto přesuňte nástroj do příslušné
vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu
decentně.

Připevnění Pitchclip 2 (obr. 3)

Péče

Připevněte Pitchclip 2 na hlavu kytary, baskytary. Nastavte displej pod
takovým úhlem, abyste na něj co nejlépe viděli.
Nerozevírejte Pitchclip 2 více než pod úhlem 120°. Nadměrnou silou
přístroj poškodíte.
Neponechávejte delší dobu Pitchclip 2 připevněný k nástroji.
Dlouhodobě by mohlo dojít k poškození povrchového laku nástroje.

Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte
tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí
prostředky.

Uchovejte si tento manuál
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí
předměty a látky

Obr. 4:

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se
mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo úraz
elektrickým proudem. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové
předměty.

Obr. 5:

Poznámka k likvidaci (pouze EU)
Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo
balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo
ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte
místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu.
Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je
zobrazen také chemický symbol pod „zkříženým” symbolem pro
baterie či jejich balení.

Ladění (obr. 4, obr. 5)

Důležité poznámky pro zákazníky
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových požadavků,
jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej
zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes telefonní prodej, musíte
ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může
být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora.
Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete
přijít o Záruku výrobce nebo distributora.
* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

1. Stiskem vypínače zapnete přístroj. Podržíte-li vypínač déle než 1s,
přepne se zobrazení ve svislém směru (obr. 4). Tuto vlastnost
můžete využít při fyzickém připevnění Pitchclip 2.
2. Zahrajte prázdnou strunu na kytaru nebo basu. Na displeji vidíte jméno
noty (C, C♯, d, d♯, E, F, F♯, G, G♯, A, A♯, h), která je nejblíže výšce,
která zní.
3. Nalaďte kytaru nebo basu tak, aby svítil střed LED stupnice (obr. 5-b).
Levá strana LED stupnice svítí, pokud je tón snížený (obr. 5-a), a
pravá, pokud je zvýšený (obr. 5-c).
4. Chcete-li přístroj vypnout, musíte stisknout vypínač. Po uplynutí cca 3
minut bez detekce zvuku se Pitchclip 2 vypne automaticky (Auto
power-off).
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Specifikace
Ladění: 12notové temperované ladění (A4=440Hz) Rozsah detekce
(sinusová vlna): A0 (27.50Hz)-C8 (4186.0Hz) Přesnost: +/-1 cent
Napájení: knoflíková lithiová baterie (CR2032) x 1 Životnost baterie: cca
24 hodin (souvislý vstup A4) Rozměry (Š x H x V): 52 x 24 x 34 mm /2.05
x 0.94 x 1.34 inches Hmotnost: 17g/0,60oz (vč. baterie) Přibaleno:
Uživatelský manuál, mincová lithiová baterie (CR2032) x 1
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího
upozornění.
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