
Ashton CPT 15 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Tlačítka a jejich funkce 

❶ LCD displej 

Zapnutí/vypnutí a 

přepínání módu ladění 

❷ Zapnutí/vypnutí a 

přepínání módu ladění  

❸ Otočný čep displeje 

❹ Klip pro uchycení 

❺ Kryt baterií 

 

Jak ladit 
1) Ladičku zapněte stiskem tlačítka po dobu 2 sekund. 

2) Opakovaným stiskem tlačítka zapínání zvolte režim ladění (chromatický, kytara, baskytara, 

ukulele) 

3) Připněte ladičku na nástroj 

4) Zahrajte jeden tón na laděný nástroj. Název tónu a číslo struny budou zobrazeny na 

displeji ladičky. Pokud displej zezelená a stupnice bude ve středu, pak je tón správně 

naladěn. Pokud je displej červený a stupnice je nalevo od středu, pak je tón podladěný. 

Pokud je displej žlutý a stupnice je napravo od středu, tón je nadladěný. 

* V režimu chromatické ladičky je zobrazen pouze název tónu. 

* V režimech kytara, baskytara a ukulele, je zobrazen název tónu číslo struny. 

 

Zobrazení na displeji 
1) Podladěno 

Ručička ukazuje nalevo od středu. 

2) Přeladěno 

Ručička ukazuje napravo od středu. 

3) Správné ladění 

Displej svítí zeleně a ručička ukazuje přesně na střed. 

 

Automatické vypnutí 
Pokud ladičku nebudete používat delší dobu (více jak 3 minuty), dojde k jejímu automatickému 

vypnutí. 

 



Výměna baterií 
1) Stiskněte označenou plochu na zadní straně ladičky. 

2) Otevřete kryt baterií a vložte jednu čočkovou baterii CR2032. Dodržte správnou polaritu 

při vkládání baterie. 

3) Životnost baterie závisí na podmínkách používání ladičky. 

 

Pokud ladička nebude správně fungovat, zkuste ji vypnout a znovu zapnout. Pokud to problém 

nevyřeší, vyjměte baterii, vyčkejte 5 minut a poté to zkuste znovu. Pokud ani to problém 

nevyřeší, kontaktujte svého prodejce. 

 

Specifikace 
 

Režim ladění:    chromatický, kytara, baskytara, ukulele C, ukulele D 

Způsob ladění:  klipový (vibrační) 

Displej:    barevný podsvícený 

Frekvenční rozsah A4: 440 Hz 

Detekční rozsah:   A0 (27,5Hz) – C8 (4186Hz) 

Přesnost ladění:   ± 5 centů 

Napájení: baterie:   CR2032x 1 (3V) 

Váha:     19 g 

 

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 

 

Dovozce a distributor: 
 

CMI Melodia a.s. 

Kladská 1117/25 

50003, Hradec Králové 

www.cmias.cz 

obchod@cmias.cz 

 

http://www.cmias.cz/

