2. Dbejte na správnou polaritu a vložte baterii tak, aby byla vidět “+”
strana baterie.
3. Vraťte kryt zpět na své místo.

Připevnění k nástroji
Připevněte Rimpitch-C2 ke spodní straně ozvučného otvoru tak, abyste pohodlně
viděli na displej, když budete mít kytaru v herní pozici. Rimpitch-C2 detekuje
výšku a intonaci snímáním vibrací kytary.

Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení chromatické ladičky na akustickou kytaru Korg
Rimpitch-C2.

Bezpečnostní opatření
Umístění
Použijete-li zařízení v následujících místech, může dojít k nesprávnému
fungování nebo dokonce 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
Napájení
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli
jejímu vytečení, není-li ladička používána po delší dobu.
Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádia a televize umístěné poblíž mohou mít rušený příjem signálu. Proto s tímto přístrojem pracujte
ve vhodné vzdálenosti od rádia a televize.

Péče a správné zacházení

Abyste předešli poškození, obsluhujte části a další prvky ovládání decentně.

Péče
Potřebujete-li přístroj na povrchu vyčistit, použijte pouze čistý, suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe,
jako je benzín či rozpouštědlo nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchování manuálu

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

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

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž tohoto produktu. Tekutina by se mohla dostat dovnitř,
což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné
kovové předměty.

Rimpitch-C2 lze připevnit k jakékoliv kytaře, jejíž ozvučný otvor má kruhový
průměr 100 mm +/3 mm.
Připevněte ladičku Rimpitch-C2 ke svému nástroji pečlivě, ale opatrně. Pokud
ji však ponecháte připevněnou dlouhou dobu, může dojít k poškození nebo k
otlačení povrchu nástroje.
V závislosti na různých faktorech, jako jsou například změny způsobené
stárnutím nástroje nebo povrchová úprava, existuje možnost, že vám tento
produkt nástroj mírně poškodí.
Rimpitch-C2 připevňujte ke kytaře oběma rukama, předejdete tak tomu, že
ladička spadne do kytary.

Indikátor názvu tónu

Stupnice

Tlačítko Power/CALIB

Indikátor názvu tónu

Indikátor referenční výšky

* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními
značkami příslušných majitelů.

2. Zahrajte jeden tón na nástroj. Indikátor názvu tónu ukáže ten tón, který
je nejblíže detekované výšce.
Nalaďte nástroj na správnou výšku, až se objeví název požadovaného tónu.
Chcete-li ladit o půltón výš, nalaďte strunu tak, aby indikátor ukazoval název
tónu a vpravo vedle toho symbol pro zvýšení (#).
3. Opakovaně hrajte tento tón a upravujte ladění, dokud nebude jasně svítit
pouze středový díl stupnice (indikován

).

Indikátor směrem doprava se rozsvítí, jestliže bude tón příliš vysoko ( ) a
Poznámka k likvidaci (pouze pro 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 pod
symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí,
aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. 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.

Instalace baterie
Když instalujete nebo vyměňujete baterii, nezapomeňte Rimpitch-C2 ladičku
po odejmutí z kytary vypnout.
Když začíná být baterie vybitá, zelená LEDka uprostřed stupnice ( ) zhasne.
Když je vybitá ještě více, indikátor názvu struny začne blikat a stupnice nebude
fungovat plynule. Jakmile toto nastane, vyměňte baterie co nejdříve.
1. Lehce stisknete tlačítko OPEN na zadní straně Rimpitch-C2, posuňte kryt
baterie směrem k A a zatlačením kryt otevřete.

Tlačítko OPEN

indikátor vlevo značí naopak tón příliš nízko(

).

Tón je zvýšený.
Tón je mírně zvýšený.
Tón je naladěný.
Tón je mírně podladěný.
Tón je podladěný.

I v případě, že je tón v rozsahu detekce, nemusí být možné detekovat výšku
zvuku nástroje, pokud zvuk obsahuje velké množství harmonických tónů
nebo má rychlé doznívání.
Stupnice také může reagovat na vibrace snímané z okolí, to však neovlivní
ladění nástroje.
Změna referenční výšky (kalibrace)
Když máte zapnutý Rimpitch-C2, stiskněte tlačítko Power/CALIB a můžete měnit
referenční výšku v krocích po 1 Hz.
440→■(441)→442→■(443)→444→■(445)→438→■(439)→440...
Nastavení zůstanou uložena i po vypnutí ladičky. Nicméně, výměnou baterie tato
nastavení resetujete. (Standardní: 440 Hz)

Specifikace
Stupnice: 12tónová temperované ladění
Rozsah (sinus): E2 (82,41 Hz)–E7 (2637,02 Hz)
Přesnost: +/–1 cent
Referenční výška: A4 = 438–445 Hz (1 Hz kroky)
Rozměry: 79mm(W)x32mm(D)x17mm(H) 3.11“(W)x1.26“(D)x0.67“(H)
Hmotnost: 13 g/0.46 oz. (včetně baterie)
Životnost baterie: přibližně 36 hodin (ladička průběžně zapnutá, A4 vstup)
Součástí balení: CR1620 lithiová baterie (3V)
Připevnitelná velikost: Průměr kruhu 100 mm +/- 3 mm
• Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

