Manual de Instruções

GTU-2

Digital Tuner/Metronome/Tone Generator
3 em 1: Afinador Eletrônico Digital+Metrônomo+Diapasão
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Funções e operações
Botão

Operação

Modo Metrônomo

Modo Afinador

Pressionar e manter
por 2 segundos

Liga/Desliga

Liga/Desliga

Pressionar

Ativa/Desativa a função

Ajusta os meios-tons (0, 1 ou 2)

Pressionar e manter
por 2 segundos

Alterna para o modo “Afinador”

Alterna para o modo “Metrônomo”

Pressionar

Seleciona a “batida”

Seleciona os modos de afinação

Pressionar e manter
por 2 segundos

Liga/Desliga a luz de apoio

Liga/Desliga a luz de apoio

Pressionar

Seleciona o “ritmo”

Pressionar

Seleciona o “tempo”

Ativa a função “Diapasão”
Seleciona a frequência (Afinador)
Seleciona a nota (Diapasão)

Usando o afinador
Ao ligar o afinador, o microfone embutido automaticamente começará a identificar as notas.
Em lugares com muito barulho, sempre use o clip de contato (acústicos) plugado no jack de entrada e
preso ao seu instrumento. Em caso de instrumento “elétrico”, plugue-o diretamente no jack de entrada.

Leds Indicativos e Display de LCD
Leds vermelhos e o ponteiro posicionado à esquerda ou à direita, indica o estado "desafinado".
Led verde e o ponteiro posicionado no centro, indica o estado "afinado".

Desligamento automático
Se o GTU-2 não estiver no modo “Metrônomo”, o aparelho será automaticamente desligado após três
minutos sem detectar nenhum sinal ou se nenhum botão for pressionado.

Luz de apoio
Recomendamos ligar a luz de apoio em lugares escuros. Pressione o botão
ligar ou desligar a função.

por dois segundos para

Troca de pilhas
Quando a exibição das funções no display de LCD começar a ficar enfraquecida está na hora de trocar
as pilhas. Use sempre pilhas de qualidade para um uso prolongado do aparelho. Recomendamos a
retirada das pilhas em situações prolongadas de falta de uso.

Especificações
Metronômo
Batidas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ritmo:
Tempo: 30~260 bpm
Diapasão
Escala: 4C~4B

Afinador
Frequência A4: 410~450 Hz (Ajuste Padrão = 440 Hz)
Modos de afinação: cromático (C), violão/guitarra (G),
baixo (B), violino (V) e ukelele (U)
Semitons: b, bb (para afinar 1 ou 2 meio-tons abaixo)
Tolerância: 1 cent
Faixa de afinação: 0A (27,5Hz)~8C(4186,01Hz)

Dimensões: 57 X 20 X 100 mm | Peso: 55g | Pilhas: 2 x AAA

Acessórios
- 1 par de pilhas
- 1 sensor de contato (Clip)

Importado por Giannini S/A
CNPJ: 61.196.119/0001-76
Fabricado na China

