RT CT 1
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme Vám k zakoupení ladičky RT CT 1, s kterou můžete přesně naladit kytary, basy i jiné hudební nástroje.
Použití přesné ladičky je jednoduché a přesné.
Přečtěte si prosím pozorně následující informace a seznamte se s přístrojem.

Pohled na zařízení a jeho funkce
1. On / Off (zapnutí a vypnutí podržením tlačítka na 2 sekundy)
2. LED pro zobrazení nízkých tónů - červená
3. LED indikátor správně laděných tónů - zelená
4. LED indikátor pro vysoké tóny - červená
5. LED ukazatel tónu
6. klip pro uchycení na nástroje

Zacházení
1. Vložte baterii
Odstraňte kryt baterie na spodní straně přístroje. Přiložené CR2032 lithiové knoflíkové baterie vložte do zásobníku. Ujistěte se, že má správnou polaritu.
2. Zapnutí a vypnutí
Stiskněte tlačítko On / Off vypínač na 2 sekundy. Přístroj je v režimu zapnuto.
• Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko on / off na 2 sekundy a takto zapněte. V on-stavu, stiskněte spínač na 2 vteřiny a takto přístroj vypněte.
• Pokud je přístroj zapnutý, svítí zelené LED na levé straně.
Však neděje se takto, pokud přístroj není zapnutý.
• Přístroj se automaticky vypne, jakmile neobdrží vstupní signál do intervalu 3 minut .

3. proces lazení a zobrazení aktuálních tónů.

Přístroj pracuje s vibračním senzorem, který měří vibrace přístroje.
• Připevněte ladičku k odpovídajícímu nástroji.
• Přehrávání tónů. Příslušná LED se rozsvítí s názvem Tónu.
• Pokud tomu tak není, tón je příliš vysoký nebo příliš nízký. Lazení strun provádějte tak dlouho, dokud správná LED příslušné struny nesvítí.
• Svítí li spodní LED na levé straně (červená), zvuk je příliš nízký.Lazení musí být upraveno tak, aby centrální LED se rozsvítila (zelená).
• Je-li horní LED na levé straně rozvícena (červená), musíte struny doladit tak, aby centrální LED se rozsvítila zeleně.
• tento postup opakujte, dokud všechny struny nejsou správně nalazené.

Specifikace
Klip na lazení v režimu snímání vibrací
A4 Frekvence: 440 Hz
Napájení: CR2032 lithiová knoflíková baterie
Rozměry: 70 x 61 x 20 mm
Hmotnost: 43 g

Bezpečnost
1. Tyto okolnosti mohou vést k poškození přístroje:
a) Vystavení přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu
b) Vysoká teplota a vlhkost
c) žíravé páry nebo kapaliny
d) blízkost silných magnetických polí
2. se zařízením zacházejte opatrně.
3. Čištění provádějte pozorně s čistou, suchou, a měkkou látkou.
Nepoužívejte vodu nebo jiné čistící chemikálie.
4. Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, vyjměte baterie.
5. staré baterie likvidujte na tomu uvedených místech.
Baterie nevhazujte za žádných okolností do koše.
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