Cort E502C – kytarová a basová klipová elektronická ladička

Vlastnosti ladičky
- automatická vysoce přesná digitální ladička pro kytary a baskytary
- zabudovaný snímač vibrací pro velmi přesné naladění¨
- zabudovaný mikrofon pro velmi přesné naladění
- rozsah A0-C8 (27,50Hz-4186Hz)
- kalibrace 410-490Hz 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 kytaru pomocí klipu
- automatické vypnutí
- všechna nastavení zůstávají při dalším zapnutí zachována
Ladičku zapnete přepnutím přepínače z polohy „OFF“ do polohy „Clip“ nebo „Mic“
Je li zvolen mód „Clip“, zobrazí se tento mód na dispeji. Piezo senzor je aktivován a
ladička ladí pomocí snímaní vibrací nástroje. V tomto módu je nezbytné upevnit ladičku
ke kytaře pomocí klipu. Mikrofon je vypnut. 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.
Pro ladění v módu „Mic“ postupujte dle výše uvedeného návodu. Je li zvolen mód „Mic“,
zobrazí se tento mód na displeji. V tomto módu není potřeba ladičku připevnit ke kytaře
pomocí klipu.
Pro přepínání ladění mezi kytarou a baskytarou přidržte tlačítko FLAT/MODE po dobu 2
vteřin. Příslušná volba se na displeji zobrazuje takto: G-kytara, B-baskytara.
Režim FLAT (b) (transpozice) – 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 o 1 až 4 půltóny níže než je nota zobrazená na
displeji.
Kalibrace – tlačítkem „PITCH“ překalibrujete ladičku do požadované hodnoty.
Pro opětovné zapnutí ladičky při automatickém vypnutí přepněte přepínač do polohy
„OFF“ a potom zpět do požadovaného módu ladění.
Instalace nové baterie – zkontrolujte, zda je ladička vypnutá. Otevřete kryt baterie a vložte
1 baterii typu CR2032. Nikdy se nesnažte tento typ baterie dobíjet.
Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců. V případě závady se obraťte laskavě na
Vašeho prodejce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zejména mechanickým
poškozením, používáním přístroje s vadnou baterií či politím přístroje tekutinou.

