
Flanger FMT-209 

Klipová ladička s metronomem a generátorem tónu 

Uživatelský manuál 

Děkujeme za nákup ladičky Flanger FMT-209. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před použitím ladičky, abyste 

mohli plně využít všech jejich výhod. 

 

Popis ladičky – obrázky viz originální anglický návod 

① Tlačítko [MODE/BEAT] (režim/takt) 

② Přepínač [CLIP/MIC/ ]klip/mikrofon/tón 

③ Tlačítko úpravy parametru [▲] 

④ Tlačítko úpravy parametru [▼] 

⑤ Tlačítko [b// ] (podladění/přehrání 

zvuku/napájení) 

⑥ Mikrofon 

⑦ LCD displej 

⑧ Kryt baterií 

Vlastnosti 

1) FMT-209 je přístroj typu 3 v jednom  

– ladička 

– metronom 

– generátor tónu 

2) K dispozici je 5 tlačítek – Režim/takt, Klip/mikrofon/ tón, ▲, ▼, b//  

3) Skvělá viditelnou díky velkému barevnému LCD displeji 

4) Při vypnutí jsou nastavení uložena. 

Ovládání 

1) Přístroj zapnete a vypnete podržením tlačítka [b// ]. 

2) Výchozí režim po prvním zapnutí je ladička. Pro změnu režimu stiskněte a podržte tlačítko [MODE/BEAT] pro 

přepínání mezi režimy TUNER (ladička)/SOUND (generátor tónu)/METRONOME (metronom). 

3) Při dalším zapnutí je výchozí režim ten, který byl použit naposledy. 

Ladička 

1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim TUNER (ladička). 

2) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] můžete upravit referenční tón ladění A4 v rozsahu 430 – 450Hz. 

3) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim ladičky: C (chromatická), G (kytarová), B (baskytarová), V 

(houslová), U (pro ukulele). 

4) Tlačítkem [b// ] zvolte režim podladění: N/A (bez podladění, b, bb (dostupné pouze v režimu G (kytara) a B 

(baskytara). 

5) Tlačítkem [CLIP/MIC] zvolte režim snímání při ladění: CLIP (snímání vibrací nástroje), MIC (snímání zvuk 

pomocí vestavěného mikrofonu). 

6) Hrajte na laděnou strunu nástroje a sledujte ručičku na displeji. Pokud je ručička nalevo od středu ve žlutém 

poli, je struna podladěná. Pokud je ručička napravo od středu v červeném poli, je struna nadladěná. 

7) Nástroj je naladěn, pokud je ručička ve středu stupnice a displej svítí modře. 

  



Generátor tónu 

1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim SOUND (generátor tónu). 

2) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim generátoru tónu: C (chromatická), G (kytarová), B 

(baskytarová), V (houslová), U (pro ukulele). 

3) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] zvolte požadovaný tón: 

Chromatika: 2A – 6A 

Kytara: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E 

Baskytara: LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC 

Housle: 4G, 3D, 2A, 1E 

Ukulele: 4G, 3C, 2E, 1A 

4) Krátkým stiskem tlačítka [b// ] zvolený tón přehrajete. 

Metronom 

1) Delším stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte režim METRONOME (metronom). 

2) Pomocí tlačítek [▲]/[▼] nastavte požadované tempo v rozsahu 30 – 280 bpm. 

3) Krátkým stiskem tlačítka [MODE/BEAT] zvolte požadovaný počet dob v rozsahu 0 - 9. 

4) Tlačítkem [CLIP/MIC/ ] zvolte rytmus. 

5) Krátkým stiskem tlačítka [b// ] metronom spustíte. 

6) Dalším krátkým stiskem tlačítka [b// ] metronom zastavíte. 

Výměna baterií 

Pokud je displej přístroje špatně čitelný nebo jsou generované tóny zkreslené, vyměňte baterie. 

1) Posuňte kryt baterií ve směru šipky na krytu baterií. 

2) Vyjměte vybité baterie a nahraďte je novými. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Nepoužívejte 

současně různé modely baterií. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií. 

3) Zasuňte kryt baterií zpět. 

Bezpečnostní upozornění 

• Nepoužívejte přístroj v extrémně teplé, nebo studeném prostředí ani v prostředí s vysokou vlhkostí. 

• Přístroj nepoužívejte ani neskladujte na přímém slunečním světle. 

• Přístroj nerozebírejte a neupravujte. 

• Uložte tento návod pro budoucí použití. 

Specifikace 

Ladící stupnice: chromatická, kytarová,  

baskytarová, houslová,  

ukulele 

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

Přesnost ladění:  +- 1 cent 

Referenční tón:  430 – 450Hz (1Hz krok) 

Tempo metronomu: 30 – 280bpm (1bpm krok) 

Doby metronomu:  0 – 9 

Standardní tóny: 2A – 6A 

Přesnost tónu: ˂1% 

Displej: 3.2" barevný LCD 

Napájení: 2 x AAA baterie 

 

Příslušenství 

Uživatelský manuál 

2x baterie AAA 


