CT-01
Clip-on Tuner

• Strój instrument do czasu osiągnięcia odpowiedniej wysokości dźwięku
zgodnie z instrukcjami wyświetlacza. Dźwięk jest w stroju kiedy zapalą się oba
wskaźniki na wyświetlaczu tunera.
• Po 10 sekundach od uruchomienia, tuner przejdzie w tryb oszczędzania
baterii. Po 2 min, CT01 automatycznie się wyłączy.
• Można ręcznie wyłączyć tuner, naciskając przełącznik power.

Opis

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bezpieczeństwo
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ
Zasilanie
Używaj wyłącznie baterii 3V (Cr2032).
Czyszczenie
Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką Jeśli to konieczne, można delikatnie nawilżyć
ściereczkę Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcie czalników, wosku ani
nawilżanych ściereczek czyszczących.
Interferencja z innymi urządzeniami elektrycznymi
Radia oraz telewizory umieszczone blisko mogą doświadczyć zakłóce w odbiorze
aleca się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
Lokalizacja
Wystrzegaj się używania tunera CT01 kiedy występują:
Bezpośrednie światło słoneczne
Pola magnetyczne
Nadmiernie zabrudzone i zapylone miejsca
Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, czy innym poważnym uszkodzeniom, nie
stosuj urządzenia przy:
Źródłach ciepła
Podczas ekstremalnych temperatur
Wysokiej wilgotności
Kiedy produkt jest nieużywany, nie zostawiaj go na instrumencie, może to uszkodzić
wyko czenie niektórych instrumentów, szczególnie jeśli dodatkowo instrument
wystawiony jest na promienie jasnego światła czy ciepła.

Cechy
Odpowiedni dla basu i gitary
Szybkie i dokładne strojenie 435 do 445Hz
Obracany o 180°
Tryb autowyłączenia, pozwala oszczędzać baterie
Jasny, kolorowy wyświetlacz
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CT-01
Ba tte ry : CR2032 3V
MADE IN CHINA

1. Wyświetlacz Półtonów:
Podaje czy dźwięk jest za wysoko czy za
nisko.
2. Wyświetlacz Właściwego Dźwięku:
Wyświetla aktualny dźwięk.
Przy właściwym dźwięku zapalą
się diody po obu stronach
wyświetlacza.
3. Przełącznik Power:
Naciśnij aby włączyć/wyłączyć tuner.
Naciśnij i przytrzymaj aby dostroić
częstotliwość. Tryb wyłączy się po 3
sekundach.
4. Wyświetlacz Offset:
Pokazuje czy dźwięk jest poniżej czy
powyżej
odpowiedniej
wartości
5. Wyświetlacz:
Wyświetlacz CT-01 posiada żyroskop,
dzięki czemu zawsze dostosowuje się do
odpowiedniego kąta ustawienia.
6. Wyświetlacz dźwięku:
Pokazuje właściwy dźwięk.
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7. Komora bateryjna:
Użyj baterii 3V.
8. Klips:
Wytrzymały metalowy klips z
możliwością obrotu o 180°.

Specyfikacja

Instrukcja
• Umieść
•
•

tuner na główce lub korpusie instrumentu. Tuner ma możliwość obrotu
o 180° co zapewni odpowiedni kąt podglądu stroju.
Włącz tuner naciskając na przycisk power.
Po włączeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON aby ustawić częstotliwość
stroju. Kiedy wyświetlacz pokaże “0”, mamy strój 440HZ. Wartość tą można
zmienić ustawiając od“-5” do “+5” czy 435Hz do 445Hz, po ponownym
naciśnięciu przycisku power. Tryb ten wyłączy się sam po 3 sekundach.

Wymagania prądowe: 3V bateria litowa (Cr2032)
Dwymiary: 57 mm（D）X 27mm（S）X 8mm（W）
Waga: 25g
Akcesoria: Instrukcja
*Uwaga：Każda dodatkowa aktualizacja nie będzie uwzględniona w tej instrukcji

