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Uživatelský návod 
 
Děkujeme za zakoupení ladičky s metronomem Ashton MT 400. Přečtěte si prosím 
pečlivě tento návod, abyste zařízení porozuměli a věděli, jak využít všechny jeho funkce. 
Návod si raději uschovejte pro případné pozdější využití. 
 

Popis:         
 

 
 
❶ Vypínač 

❷ Ladění ▲ 

❸ Ladění ▼ 

❹ Tlačítko režimu ladění 

❺ Tlačítko zvuku 

❻ Zapnutí metronomu/ 

       pauza 

❼ Tempo ▲ 

❽ Tempo ▼ 

❾ Tlačítko doba 

❿ Tlačítko takt 

DISPLEJ 
A Kalibrace A4 (410-490Hz) 
B Tempo 
C Stupnice 
D Takt 
E Hodnota 
F Číslo struny 
G Název noty 
H Režim ladění 

⓫ Vstupní konektor 

⓬ Mikrofon 

⓭ Ovladač hlasitosti 
⓮ Sluchátkový výstup 
⓯ USB konektor 
⓰ Výstupní konektor  

⓭ 

⓮ 

⓯ 

⓰ 
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Použití ladičky         
Ladění se sledováním stupnice. 
 

1. Ke vstupnímu konektoru  ⓫ připojte nástrojový kabel nebo kontaktní 

mikrofon. Pokud chcete použít pouze interní mikrofon, ke konektoru nic 

nepřipojujte. Pokud používáte interní mikrofon, umístěte laděný nástroj co 

nejblíže k ladičce. 

2. Stiskněte tlačítko TUNER * + (❶). Spustíte režim ladění se zobrazením stupnice 

na displeji. Na displeji bude zobrazena zpráva TUNER. 

3. Stiskněte tlačítka ▲/▼ (❷ nebo ❸) pro nastavení kalibrace tónu A4: 410 – 

490 Hz (normálně 440 Hz). Jedním stiskem se hodnota posune o 1Hz, 

přidržením tlačítka se hodnota mění kontinuálně. 

4. Stiskněte tlačítko MODE (❹) pro nastavení módu ladění: C (Chromatické), G 

(Kytara), B (Baskytara/Kontrabas), V (Housle), U (Ukulele – v ladění „C“). Ladit 

pomocí těchto režimů můžete libovolný nástroj. 

5. Zahrajte na laděný nástroj jeden tón. Na displeji bude zobrazen název 

nejbližšího odpovídajícího tónu a číslo struny. Laďte nástroj, dokud se na displeji 

nezobrazí název požadovaného tónu.  

6. Prostřední zelená LED dioda indikuje správně naladěný tón, současně zezelená i 

celý displej. Krajní červené LED diody signalizují, že je tón podladěný/nadladěný, 

displej bude modrý. 

 

Ladění podle referenčního zvuku 
1. Stiskněte tlačítko TUNER * + (❶) 

2. Stiskněte tlačítko SOUND (❺) pro spuštění režimu Sound Out. Interní 

reproduktor začne vytvářet zvuk. Ovladačem ⓭ upravte hlasitost na 

požadovanou úroveň. 

3. Pomocí tlačítek PITCH (❷ a ❸) můžete upravit ladění tónu. 

4. Tlačítkem SOUND (❺) zvolte požadovaný referenční tón. 

5. Laďte nástroj podle vytvářeného referenčního zvuku.  
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Použití metronomu        
1. Stiskněte tlačítko METRONOME [ ] (❻). Bude spuštěn režim metronomu. Na 

displeji bude zobrazena zpráva Metronome. 

2. Tlačítky TEMPO (❼ a ❽) nastavte tempo metronomu. Jedním stiskem tlačítka 

změníte hodnotu o jedna, přidržením tlačítka se hodnota mění kontinuálně. 

3. Stiskněte tlačítko BEAT pro nastavení počtu dob: 0 – 9 

4. Stiskněte tlačítko VALUE pro výběr rytmu. 

5. Hrajte spolu s metronomem. 

 

Použití ladičky a metronomu současně     
MT 400 umožňuje používat ladičku i metronom současně. Nastavení týkající se ladičky 
jsou zobrazena v levé části displeje, nastavení týkající se metronomu jsou zobrazena 
v pravé části displeje. 
 

Baterie          
Pokud jsou v přístroji vloženy dobíjecí baterie, lze je dobíjet, pokud přístroj připojíte 
pomocí konektoru USB (⓯) k počítači. 
 

1. Jakmile začne displej slábnout a ztrácet kontrast, vyměňte co nejdříve baterie. 

2. Otevřete kryt baterie, na zadní straně přístroje. 

3. Vyměňte slabé baterie za nové. Pokud chcete baterie průběžně dobíjet, použijte 

dobíjecí baterie. Dbejte při tom na správnou polaritu baterií, jak je znázorněno 

uvnitř krytu baterií. 

4. Kryt opět zavřete a zacvakněte. 
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Specifikace:          
 Typy ladění: C (Chromatické), G (Kytara), B (Baskytara/Kontrabas), V (Housle), U 

(Ukulele – v ladění „C“) 

 Kalibrace tónu A4: 410-490Hz 

 Rozsah ladění: A0 (27,50 Hz) – C8 (4186 Hz) 

 Referenční tón: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B 

 Možnosti ladění: Mikrofon, Vstupní konektor 

 Přesnost: +/- 1 cent 

 Napájení: 3V (2 x AAA baterie) 

 Rozměry: 110 (Š) x 18 (V) x 71 (H) mm 

 Hmotnost: 100g (včetně baterií) 

 
Upozornění          

 

 Nepoužívejte ladičku při příliš vysokých teplotách, vysoké 

vlhkosti či při teplotách pod bodem mrazu. 

 Nepoužívejte ladičku na přímém slunečním světle. 

 Ladičku nerozebírejte, a nepokoušejte se jí opravit vlastními 

silami. 

 Při čistění nepoužívejte alkohol ani jiné chemikálie  

 Zacházejte s přístrojem opatrně. Pádem by mohlo dojít k jeho 

poškození. 

 Pokud ladičku nebudete delší dobu používat, vyjměte napájecí 

baterii. 

 Uchovejte tento návod pro pozdější použití 

 


