
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za zakoupení Korg In-EarMetronome. 
 

Upozornění 
 

Umístění 
Následující místa nejsou vhodná pro umístění nástroje a mohou způsobit poruchy. 
• přímé sluneční světlo 
• extrémně horká nebo vlhká místa 
• Na příliš špinavých a prašných místech 
• Kde dochází k silným otřesům 
• V blízkosti magnetického pole 
Napájení 
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu vylití, 
nebude-li zařízení používáno delší dobu. 
Interference s jinými elektrickými přístroji 

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do 
příslušné vzdálenosti od rádia či televize. 
Obsluha 
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. 
Péče 
Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je 
benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky. 
Uchovejte tento manuál 

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. 
Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a látky 

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

 
Poznámka k likvidaci (pro EU) 

Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej 
zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo poškození zdraví lidí a životního 
prostředí. Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné likvidaci zboží. 
Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také 
chemický symbol pod “zkříženým” symbolem pro baterie či jejich balení. 

 
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY 

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají 
země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, 
zásilkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve 
vaší zemi, kde sídlíte. 
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. 

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

 
Vlastnosti zařízení 

 
1. Tlačítko MODE 

2.  Vypínač (Power) 
3. Displej  
4. Joystick 
TIP Nahněte joystick posunem ve směru šipky. 
5. Klipsa za ucho 

Připevněte zařízení na ucho podle  
obrázku napravo. 
Připevnění zařízení 
Chcete-li připevnit zařízení za ucho, otevřete 
klipsu, umístěte kruhovou část dovnitř ucha poblíž 
sluchovodu, a zavřete klipsu kolem lalůčku. 

 Kruhovou část můžete natočit maximálně o 220 
stupňů. Budete-li ji přetáčet za tuto hranici, ulomíte ji. 

 Jelikož se jedná o malou a lehkou součástku, existuje 
riziko, že by ji mohlo malé dítě snadno spolknout. Proto 
zařízení věnujte pozornost a odkládejte je mimo dosah 
dětí. 

 
 

Zapnutí přístroje 
 
1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte vypínač Power, až se rozsvítí displej. 
2. Chcete-li zařízení vypnout, podržte vypínač Power, až displej zhasne. 

 Jestliže dochází baterii energie, celý displej bliká. Pokud se tak stane, vyměňte ji co 
nejdříve. 

 
Vložení baterie 

 
1. Vytažením krytu otevřete prostor. 2. Kryt vytáhnete 

diagonálně vzhůru, až 
můžete vložit baterii. 

 
 
 
Před vkládáním nebo výměnou baterie zařízení vypněte. 

 

Ověřte, že baterii vkládáte se správnou polaritou. 
 
 

Použití zařízení 
 

Stiskem tlačítka MODE přepínáte obrazovky nastavení pro Tempo ( ),  

Beat ( ), Rhythm ( ) a Volume ( ), v tomto pořadí. 

Nastavení tempa 
1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Tempo, a joystickem zadáte tempo 

od  = 30 do 252 (BPM). Podržíte-li joystick nakloněný, bude se tempo měnit 
plynule. 

Nastavení hlasitosti 
1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Volume, a joystickem zadáte 

zvolíte hlasitost na  (Volume: Low) nebo  (Volume: High). 

 Hlasitost zařízení je z výroby nastavena poněkud silnější, aby je bylo slyšet na 

zkouškách. Pokud by bylo zařízení příliš hlasité, upevněte je do ucha tak, aby bylo o 
něco dál od sluchovodu. 

 Chraňte si sluch a nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu. 

 
Nastavení taktu a rytmu 
1. Stiskem tlačítka MODE vstoupíte do nastavení Beat nebo Rhythm. 
2. Pomocí joysticku nastavte doby a rytmus. 

Doby: Zvolte doby  (0 beat) až  (9 beat). 

Rhythm: Zvolte rytmický pattern  (čtvrťové noty),  (duoly),  (trioly:  , , 

 ), nebo  (kvartoly: ). 
TIP Nastavení zůstane uloženo v paměti, i když vypnete přístroj. 
Ovšem, jakmile vyměníte baterii, vrátí se nastavení do standardních hodnot z výroby  
(  pro Tempo,  pro Beat,  pro Rhythm, a  pro Volume). 

 
Výpis rytmických patternů 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikace 
 

Tempo: =30–252/min (BPM)  
Doby: 0–9 beat 
Rhythm: Čtvrťové noty, Duoly, Trioly, Kvartoly 
Přesnost tempa: ±0,1 
Reproduktor: piezoelektrický reproduktor 
Zdroj napájení: 3V lithiová baterie CR 2032 

Životnost baterie: cca 200 hodin (souvislého použití při Tempo = 120, Beat = , 

Rhythm = , Volume = ) 
Rozměry (ŠxHxV): 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87” 
Hmotnost: 9 g / 0,32 oz (včetně baterie) 
Balení obsahuje: Uživatelský manuál, CR2032 lithiová baterie (3V), zasouvací část do 
ucha, pouzdro. 
 
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 

 

 


