
Metronóm Joyo JM-60 návod 
 
Ďakujeme za kúpu tohto produktu. Kvôli správnemu používaniu a lepšiemu využívaniu všetkých funkcií, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. 

 

1. Predbežné opatrenia 

- Nestláčajte gombíky neprimeranou silou, aby ste predišli poškodeniu zariadenia 

- Nepoužívajte benzol, riedidlo ani žiadne iné rozpúšťadlo 

- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, aby sa nepoškodili vnútorné obvody 

- Ak sa zariadenie nadmerne zahrieva, okamžite ho vypnite 

- Nevyhadzujte toto zariadenie s bežnými domácimi odpadkami, ide o elektroodpad 

 

2. Úvod do funkcií 

Tónový generátor obsahuje 12 solmizačných slabík, metronóm disponuje čistým hlasným zvukom, využíva vstavanú dobíjateľnú batériu, ktorá sa dobíja 

prostredníctvom USB. JM-60 môže byť používaný viacerými spôsobmi: postavený na zadnom stojančeku, pripnutý na zápästí alebo ramene (pomocou 

pribalenej pásky), alebo pripnutý na hudobnom stojane. Obsahuje 5 rôznych zvukov. 

 

3. Popis častí a gombíkov 

1. otvor reproduktora 

2. gombík výberu funkcie 

3. dole: uberá hodnotu 

4. hore: pridáva hodnotu 

5. gombík skratky: rýchlo nájde uložené hodnoty 

6. USB port pre nabíjanie 

7. LED indikátory: zobrazujú údery alebo nabíjanie 

8. LCD displej 

9. vypínač: zapnúť/vypnúť, stop 

10. slúchadlový vstup 

11. otvor pre uchytenie slučky 

12. zadná opierka 

 

 

 

 

4. Testovanie a dobíjanie batérie 

Zariadenie pri zapnutí automaticky testuje stav batérie. Blikanie symbolu batérie informuje o stave batérie nabitej na menej ako 5%, v tomto prípade nabite 

zariadenie alebo zariadenie vypnite, čím predídete poruche spôsobenej vybitou batériou. Pre nabíjanie použite štandardný USB kábel. Ak je zariadenie 

vypnuté: červené svetlo signalizuje priebežné nabíjanie, zelené svetlo informuje o plnom nabití. Ak je zariadenie zapnuté: symbol blesku signalizuje 

priebežné nabíjanie, symbol batérie informuje o plnom nabití.  

 

5. Funkcie a operácie gombíkov 

gombík  úkon   metronóm   tónový generátor 

S  krátke stlačenie  výber parametra   výber parametra 

 dlhé stlačenie  prepnutie na generátor  prepnutie na metronóm 

↓ krátke stlačenie  ubrať z hodnoty   ubrať z hodnoty 

 dlhé stlačenie  rýchle ubratie z hodnoty  rýchle ubratie z hodnoty 

↑ krátke stlačenie  navýšiť hodnotu   navýšiť hodnotu 

 dlhé stlačenie  rýchle navýšenie hodnoty  rýchle navýšenie hodnoty 

M krátke stlačenie  rýchle nájdenie uložených hodnôt -------------------------------- 

 dlhé stlačenie  ------------------------------------  --------------------------------- 

On/off krátke stlačenie  zapnúť/vypnúť rytmy   zapnúť/vypnúť generátor 

 dlhé stlačenie  zapnúť/vypnúť zariadenie  zapnúť/vypnúť zariadenie 

 

 
6. Parametre 

Údery: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Rytmus:  

Tempo: 30-250 úderov za minútu 

Zvuk: elektronický zvuk 

Uložiteľné parametre: 9  

Tónový generátor: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B 

Batéria: vstavaná 4,2V litiová 

Port pre nabíjanie: USB 

 

7. Píslušenstvo 

1x štipec 

1x návod na používanie 

1x USB kábel 

1x slučka 

1x elastický popruh 
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