
1. Semitone-beeldscherm:
    Geeft aan of de noot een half hoger of lager is.

MADE IN CHINA

Battery : CR2032 3V
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CT-01

Voorbereiding

Stroomvoorziening
Let er op dat je alleen een 3V lithium knoopbatterij (Cr2032) gebruikt.

Schoonmaken
Maak schoon, met een zachte, droge doek. Indoen nodig, kun je de doek licht vochtig maken. Gebruik 
geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverdunners, oplosmiddelen of 
chemisch-geìmpregneerde schoonmaakdoekjes.

Lokatie
Vermijd het gebruik van de CT01 Tuner in de volgende omstandigheden: 
●   Direct zonlicht
●   Magnetische velden
●   Zeer stoffige op vuile plekken

LEES DIT ZORGVULDIG VOOR, VOORDAT JE VERDER GAAT

Eigenschappen

●   Stroombesparende modus en automatische uitschakeling 

●   Helder kleurenbeeldscherm

●   Geschikt voor gitaar en basgitaar

●   Snelle, precieze stemming 435 to 445Hz 

●   180° roterend scharnier

●   Bevestig het stemapparaat aan de kop of body van je instrument. De klem kan tot op 180° 
     gedraaid worden om de perfecte kijkhoek te vinden.
●   Zet het stemapparaat aan door de Power-knop in te drukken.
●   Druk en houd de Power-knop ingedrukt als het AAN staat om de stemfrequentie aan te passen. 
     Als het beeldscherm '0' aangeeft is het stemapparaat ingesteld op 44Hz. Je lunt de frequentie 
     instellen van  '-5' to '+5'  oftewel 435Hz tot 445Hz, door de knop opnieuw in te drukken. Je verlaat 
     deze modus automatisch na drie seconden.

2. Exacte Pitch-beeldscherm:
    Geeft de doelnoot weer van de huidige snaar. 
    Zowel de bovenste als de onderste indicator-LED 
    gaan branden als de juiste stemming is bereikt. 

3. Power-schakelaar:
    Druk op schakelaar voor aan/uit.
    Druk en houd ingedrukt voor stemfrequentie. 
    Na 3 seconden wordt dit menu automatich verlaten.

4.  Pitch Offset-beeldscherm:
     Geeft aan of de noot te hoog of te laag.

Layout

Instructies

Stroombenodigdheden: 3V lithium knoopcel (Cr2032) 
Afmetingen: 57 mm（L）X27mm（B）X8mm（H） 
Gewicht: 25g
Accessoires: Gebruikershandleiding

Specificaties

Clip-on Tuner
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Interferentie met andere elektrische apparaten
Radio´s en televisies die dichtblij geplaatst zijn, kunnen last hebben van interferentie. Plaats dit 
apparaat op een geschikte afstand van radio´s en televisies.

Stel het apparaat niet bloot aan de volgende condities, om vervorming, verkleuring en andere 
serieuze schade te voorkomen:
●   Hittebronnen
●   Extreme temperaturen of vochtigheid 
●   Hoge vochtigheid en vocht

Laat dit product niet op je instrument zitten als je het niet gebruikt. Het zou de lak/afwerking van 
sommuge instrumenten kunnen beschadigen, zeker in combinatie met fel licht of hitte. 

●   Stem de snaar naar de op het beeldscherm aangegeven noot. De noot is op stemming als beide 
     indicator-LEDs gelijktijdig gaan branden.
●   De tuner gaat na 10 seconden automatisch in de stroombesparende modys. Na 2 minuten zal de 
     CT01 zichzelf automatisch uitschakelen.
●   De gebruiker kan het stemapparaat uitzetten door op de Power-schakelaar te drukken.

*Let op: Latere wijzigingen in specificaties kunnen ontbreken in deze handleiding.

5.  Beeldscherm:
    De CT01 is zwaartekrachtgevoelig en het beedscherm 
    past zich altijd in de juiste directie aan, zodat je het 
    kunt monteren als je wilt.

6.  Pitch-beeldscherm Geef de doelnoot aan.

7.  Batterijvakje
    Gebruik alleen een 3V lithium knoopcel.

8 .  Vastzetklem
     Stabiele en duurzame, metalen klem met een 180° 
     roterend scharnier.


