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Děkujeme za zakoupení kytarové ladičky Korg Magnetune. 

 

 
 

Upozornění 
 
Umístění 
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít 
k poškození. 
• Na přímém slunečním světle 
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí 
• 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 ladička 
používána po delší dobu. 
Interference s jinými elektrickými zařízeními 

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem 
signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od 
rádia a 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 
nástroje. 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 
ohrožení lidského zdraví a poškození životního 
prostředí.  

Kontaktujte místní správu, jaké jsou podrobnosti o správné 
likvidaci zboží. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v 
nadměrném množství, je pod symbolem na baterii nebo na 
obalu baterií zobrazena také chemická značka. 

 

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 telefonním 
prodejem, 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. 

 

Části Magnetune 
 

Otvor pro popruh (vzadu) 
 

Vypínač (vzadu)  
 

 
Ladící LEDky 
 

LEDky čísel strun 
 

Posuvný kroužek 
 
 
 

Magnetická část 
 

 Jelikož je Magnetune malý a lehký, pro děti je snadné jej 
vložit do úst. Chcete-li mít Magnetune z dosahu dětí, 
použijte popruh a připevněte jej ke kytaře. 

 

Instalace baterie 
 

 Ověřte vypnutí dříve, než nainstalujete či nahradíte baterii. 
Kryt baterie 

Je-li potřeba vyměnit baterii, LEDka čísla 
struny bude blikat. Pokud se tak stane, 
vyměňte baterie co nejdříve. 
1. Zatlačte na kryt baterie ve směru A 

a stiskem jej otevřete.  
2. Dbejte na správnou polaritu a vložte 

baterii tak, aby byla vidět “+” strana 
baterie. 

3. Vraťte kryt zpět na své místo. 

 

Připevnění k nástroji 
 

Magnet je zabudovaný v úchytu posuvného kroužku 
Magnetune. Pomocí magnetu připevněte Magnetune k 
trnu popruhu nebo ke kovové části ladících kolíků. 
Dále natočte posuvný kroužek tak, aby bylo ladění lépe 
čitelné. 

Kovový ladící kolík 
 

Trn popruhu 
 
 
 
 
 

 Neumisťujte ani neskladujte magnetickou část Magnetune 
poblíž zařízení jako hodinek, harddisků, magnetických 
karet či jiných věcí, jež by mohlo magnetické pole 
poškodit. 

 Připevněte ladičku Magnetune k nástroji pečlivě. Pokud ji 
však ponecháte připevněnou dlouhou dobu, může dojít k 
poškození nebo k otlačení povrchu nástroje. 

 Kontakt s magnetem může nástroj poškodit, podle jeho 
věku a stavu jeho povrchu. 
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Ladění 

 

1. Stiskněte tlačítko POWER. Napájení se za/vypne při 
každém stisku tlačítka.  

Je-li Magnetune zapnutý a nezní žádný zvuk, svítí spodní 
ladící LEDka. 

 Pokud ponecháte přístroj zapnutý na cca 3 minut bez 
vstupu zvuku, sama se automaticky vypne. 

2. Zahrajte jeden tón na nástroj. Rozsvítí se LEDka u čísla 
struny, která je nejblíže k detekované struně. Nahrubo 

nalaďte strunu, dokud nebude blikat přímo LEDka dané 
struny. 
Čísla strun: 1 (E), 2 (H), 3 (G), 4 (D), 5 (A), 6 (E) 

3. Zahrajte na nástroj jeden tón a nastavte ladění tak, aby 
svítila jak horní, tak dolní ladící LEDka. 

Hodní LEDka (▼) bliká, pokud je nota přeladěná, a 
spodní LEDka (▲) bliká, pokud je nota podladěná. 

 
Pokud ladíte strunu 5 
 

 
 
 
 

Tón je podladěný Tón je naladěný Tón je přeladěný 

 
 I v případě, že je tón v rozsahu detekce, nemusí být možné detekovat 

výšku zvuku nástroje, pokud zvuk obsahuje velké množství harmonických 
tónů nebo má rychlé doznívání.  

 Stupnice může reagovat na vibrace, které snímá z okolí, ty však nemusí 
mít vliv na ladění nástroje. 

Specifikace 
 

Stupnice: 12-notové temperované ladění 
Rozsah (sinus): E2 (82.41 Hz)–E7 (2637.02 Hz)  
Přesnost: +/–1 cent 
Referenční tón: 440 Hz 
Rozměry: 33 mm(Š) x 35 mm(H) x 13 mm(V) 

1,30 (W) x 1,38 (D) x 0,51 (H) inches 
Hmotnost: 11 g / 0,39 oz (včetně baterie) 
Životnost baterie: cca 30 hodiny 

(souvislá práce ladičky, A4 vstup) 
Balení obsahuje: CR2032 lithiová baterie (3V) 

 
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez 
předchozího upozornění. 
 
 
 

 
 
 
 


