
Klipová ladička Joyo JT-01 – 8th Anniversary 

 

Děkujeme za nákup tohoto výrobku. Před prvním použitím nové ladičky si prosím pozorně 

přečtěte tento návod. 

 

I. Upozornění 

1. Nikdy sami ladičku nerozebírejte ani neopravujte. 

2. Nepoužívejte ani nenechávejte ladičku v místech, kde by mohla být vystavena 

účinkům vysoké teploty, vlhkosti, prašnosti nebo působení statické elektřiny či 

elektrickému výboji. 

3. Zabraňte pádu ladičky. 

4. Pro čištění ladičky nepoužívejte silné čističe či rozpouštědla. 

 

II.  Části a funkce 

1. LCD displej – zobrazuje funkce 

2. Funkční knoflík – mění funkce ladičky 

3. Osa 

4. Klip – použijte k připevnění na nástroj 

5. Přihrádka na baterii 

6. Dírka pro šroubek – pro zajištění přihrádky na baterii 

 

 



III.   Výměna baterie 

Vložte baterii (přiložena v balení) pomocí následujících kroků. 

1. Stiskněte předek krytu baterie a pro otevření přihrádky ho stáhněte směrem dolů. 

2. Do přihrádky vložte baterii s minus pólem orientovaným dovnitř. Přihrádku uzavřete 

případně zafixujte pomocí přiloženého šroubku. 

3. Po založení baterie se ladička zapne a bude v ladicím módu. 

4. Ladička se po 3 minutách automaticky vypne, pokud ji po tuto dobu nebudete 

používat. 

 

IV.   Funkce a provoz 

Tlačítko Stiskněte Stiskněte a podržte na 2 
sekundy 

 

Zvolte mód ladění Ladička se zapne/vypne 

 

V.  Jak ladit 

1. Zvolte ladicí mód dle typu nástroje – viz krok „IV. Funkce a provoz“. 

C = chromatická; G = kytarová; B = basová; V = houslová; U = ukulele v C nebo D 

2. Připevněte ladičku na nástroj. Nastavte ladičku pod vhodným úhlem kvůli snadnému 

odečtu údajů.  

3. Ladička zobrazuje název tónu a přesnost naladění. Pokud je indikátor vlevo od 

středové polohy, tón je příliš nízko, pokud je ručička vpravo, tón je příliš vysoko. Tón 

je naladěn, pokud se ručička ustálí ve středové poloze a displej svítí zeleně.  

* Při ladění musí být ladička na nástroji připevněna pomocí klipu. 

 

VI.   Specifikace 

Frekvence A4: 440 Hz 

Ladicí mód: chromatická, kytara, basa, housle, ukulele v C, ukulele v D 

Ladicí rozsah: A0 (27,5 Hz) – C8 (4 186,01 Hz) 

Hmotnost: 19 g 

Rozměry: 50 (délka) x 26 (šířka) x 76 (výška) mm 

Poznámka: Ukulele C je pro standardní mód (pořadí strun G4-C3-E2-A1) 

  Ukulele D je o tón výš (pořadí strun A4-D3-Fis2-H1) 

VII.  Příslušenství 

Manuál 

Baterie CR2032 – 1 ks 

Šroubek – 2 ks 


