Cort E610C – chromatická klipová elektronická ladička
Vlastnosti ladičky
- automatická, vysoce přesná digitální ladička vhodná zejména pro kytary, baskytary,
housle a ukulele
- zabudovaný, lehce odnímatelný snímač vibrací pro velmi přesné ladění
- zabudovaný mikrofon pro velmi přesné ladění
- rozsah A0-C8
- kalibrace 430-450Hz po 1Hz krocích, A4=440Hz
- velký a snadno čitelný displej s oranžovým podsvětlením, zobrazující podladění nebo
přeladění příslušné struny přímo v centech, při správném naladění zelené podsvícení
- upevnění na hudební nástroj pomocí klipu
- lithiová baterie CR2032
Ladičku zapnete přepnutím přepínače z polohy OFF do polohy Clip nebo Mic. Aktuální mód
ladění se zobrazí na displeji. Klip ladičky může být nasazen z obou směrů (viz obrázek 1 a 2
v originálním návodu). Pro fungování ladičky v módu Clip je nutné, aby byl tento klip vždy
řádně nasazen na ladičku a potom i uchycen na nástroj. Pro fungování ladičky v módu Mic
nasazení klipu není nutné a ladička nemusí být uchycena k nástroji.
Ladička Cort E610C ladí v těchto přednastavených režimech – Chromatic, Guitar, Bass,
Violin, Ukulele jenž jsou na displeji zobrazeny počátečním písmenem těchto režimů. Při
prvním zapnutí je automaticky nastaven mód Chromatic. Příslušné tóny, jenž je možné ladit
v jednotlivých módech naleznete v originálním návodu v bodě 7. Note Detection.
Po zvolení požadovaného módu (Clip nebo Mic) nastavte tlačítkem PITCH správnou
kalibraci (po zapnutí automaticky nastaveno 440Hz), tlačítkem ITEM požadovaný režim
ladění a drnkněte do struny, kterou chcete naladit. Měňte ladění struny dokud se na displeji
nezobrazí název struny. Jemně dolaďujte strunu, dokud nebude symbol na displeji ve středové
poloze. Při správném naladění displej zezelená. Postup opakujte k naladění všech strun. Po
vypnutí ladičky zůstane uloženo do dalšího zapnutí aktuální nastavení ladičky.
Tlačítko FLAT (transpozice) – funkční pouze v režimu ladění kytary a baskytary. Normálnímu
ladění odpovídá stav, kdy není zobrazen žádný symbol b na displeji. Při každém stisknutí
tlačítka FLAT se na displeji objeví další symbol b, který umožňuje ladit až o 2 půltóny níže
než je nota zobrazená na displeji.
Insatace nové baterie – zkontrolujte, zda je ladička vypnutá. Otevřete kryt baterie a vložte
novou baterii typu CR2032. Nikdy se nesnažte tento typ baterie dobíjet.
Na přístroj je poskytována záruke 36 měsíců. V případě závady se laskavě obraťte na Vašeho
prodejce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zejména mechanickým poškozením,
používáním přístroje s vadnou baterií či polití přístroje tekutinou

