RT T 2 digitální ladička pro kytaru a baskytaru
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme Vám k zakoupení ladičky RT T 2, se kterou budete mít možnost naladit spousty strunných nástrojů včetně až
sedmistrunné basy. Použití této přesné ladičky je jednoduché a snadné. Přečtěte si prosím pozorně následující informace
a seznamte se s přístrojem

Pohled na zařízení a jeho funkce
1 zapnutí / vypnutí
2 indikace lazení
Odpovídající LED indikuje, zda je zvuk příliš vysoký (vpravo LED červená)
nízké lazení (vlevo světle červená), nebo zda lazení je správné (střední zelená LED).
3 Zobrazuje názvy strun
Naladit kytaru, odpovídá počtu LED s popisem v horní řadě (kytara).
Nalait basu, odpovídá počtu LED s popisem v dolní řadě (basa).
4 vstup
Zde můžete připojit elektrickou kytaru nebo elektrickou basovou kytaru.
5 mikrofon
RT T 2 má vestavěný mikrofon, který snímá akustické signály. Pokud vstupní jack (4) není použit,
mikrofon je aktivní. Pomocí vstupního konektoru je mikrofon automaticky zakázán.

Zacházení
1 Vložení baterií
Odstraňte kryt pro baterie na spodní straně přístroje. Vložte dvě baterie AAA do prostoru k tomu určenému. Ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou
polaritou.
2 Zapnutí a vypnutí
• po vložení baterií je přístroj v provozním režimu. Stiskněte rychle volbu zapnutí / vypnutí přístroje. Poté se LED světla označení strun rozvítí krátce
zprava doleva a zpět.
• Pro zapnutí stiskněte tlačítko on / off. Zde LED zablikají zleva doprava.
• Pokud přístroj přijímá signál v provozním režimu, na displeji bliká zelený LED ukazatel. Pokud nebliká, je ladička špatně zapnutá.
• Pokud ladička nepřijímá žádný signál po dobu 3 minut, automaticky se vypne.
3 správné nalazení
Jakmile je přístroj zapnutý, můžete začít automatické ladění. Příjem probíhá prostřednictvím vestavěného mikrofonu nebo přes vstupní konektor. Pokud
chcete ladit akustické nástroje s mikrofonem, ujistěte se, že zdroj zvuku je co nejvíce v blízkosti mikrofonu.
Postupujte následovně:
• hrajte na struny, které chcete naladit.
• Zvuk je správný, pokud je rozvícený zelený LED ukazatel.
může dojít k následujícím kombinacím:
• Levá červená LED svítí: zvuk je příliš nízko
• červená LED a zelená LED svítí ve stejnou dobu: Zvuk je téměř v pořádku, ale stále je nízko.
•, svítí pouze zelená LED v centru : zvuk je správné
• červená LED a zelená LED svítí ve stejnou dobu: Zvuk je téměř v pořádku, ale stále je vysoko
(Zde je chyba v původním vzorku. Musí být právo červená LED, ne vlevo)
E svítí pouze pravé červené LED světlo. Tón je příliš vysoký

Specifikace
A4 Frekvence: 440 Hz
Rozměry: 105 x 52 x 16 mm
Hmotnost: 40 g
Napájení: baterie 2 x 1,5 V, velikost AAA

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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