
Instrukcja obsługi Joyo JMD-5
I. Uwaga

1. Nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
2. Nie używaj silnych detergentów, substancji ściernych ani rozpuszczalników 

chemicznych do czyszczenia urządzenia.
3. Nie uderzaj w ekran LCD, ponieważ może ulec uszkodzeniu i przestanie działać.
4. Wyjmij baterie kiedy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.
5. Baterii należy pozbywać się we właściwy i bezpieczny sposób.

II. Nazwy i funkcje.
1. Wyświetlacz LCD: wyświetla funkcje urządzenia.
2. Dioda LED: wskazuje tempo w trybie metronomu.
3. Głośnik: wydaje dźwięk w trybie metronomu.
4. Przyciski: dostęp do funkcji urządzenia.
5. Gniazdo jack: do podłączenia słuchawek
6. Pad: do uderzania podczas ćwiczeń
7. Gniazdo zasilacza 9V.
8. Regulacja głośności: reguluje głośność urządzenia.
9. Pojemnik na baterię.
10. Otwór z gwintem do montażu na statywie.
11. Podkładki antypoślizgowe.

III. Funkcje i obsługa

Przycisk Obsługa Tryb metronomu Tryb zliczania Zegar Alarm

O/I Naciśnij i 
przytrzymaj przez 
2 sekundy

Włączenie/ 
wyłączenie 
zasilania

Włączenie/ 
wyłączenie zasilania

Włączenie/ 
wyłączenie 
zasilania

Włączenie/ 
wyłączenie 
zasilania

Naciśnij Włączenie/ 
wyłączenie 
metronomu

Zerowanie 
ustawień

--- ---

Rhy. Naciśnij i 
przytrzymaj przez 
2 sekundy

Przełączenie w 
tryb timera

Przełączenie w tryb 
timera

Zakończ 
ustawianie zegara

Zakończ 
ustawianie alarmu

Naciśnij Dostosowanie 
rytmu

--- Zakończ 
ustawianie zegara

Przejdź do 
kolejnego 
ustawienia alarmu

Beat Naciśnij i 
przytrzymaj przez 
2 sekundy

Przełączenie w 
tryb alarmu

Przełączenie w tryb 
timera

Zakończ 
ustawianie zegara

Zakończ 
ustawianie alarmu

Naciśnij Zmiana rytmu --- Przejdź do 
kolejnego 
ustawienia zegara

Zakończ 
ustawianie alarmu

Mode Naciśnij i 
przytrzymaj przez 
2 sekundy

Tryb wyboru 
funkcji

Tryb wyboru funkcji Zakończ 
ustawianie zegara

Zakończ 
ustawianie alarmu

Naciśnij Tryb wyboru 
funkcji

Tryb wyboru funkcji Zakończ 
ustawianie zegara

Zakończ 
ustawianie alarmu

Naciśnij i 
przytrzymaj przez 
2 sekundy

Szybka zmiana 
tempa

Szybka zmiana 
czasu zliczania

Szybkie 
ustawianie zegara

Szybkie 
ustawianie alarmu

Naciśnij Zmiana tempa Zmiana czasu 
zliczania

Ustawianie zegara Ustawianie 
alarmu



IV. Wymiana baterii.
Baterie należy wymieniać według rysunku. Należy zwrócić uwagę na polaryzację (znak „+” 
i „-”) na baterii.

V. Tryb zliczania uderzeń.
1. Wybierz tryb zliczania (zobacz „Funkcje i obsługa”) i ustaw czas zliczania. Można 
ustawić czas z przedziału od 5 do 300 sekund.
2. Uderz w pad aby rozpocząć zliczanie uderzeń. Zliczanie zakończy się kiedy upłynie 
wcześniej ustawiony czas.

VI. Tryb metronomu.
1. Wybierz tryb metronomu (zobacz „Funkcje i obsługa”) i dostosuj liczbę uderzeń, rytm, 
tempo i rodzaj brzmienia.
2. W trybie metronomu, po podłączeniu słuchawek, dźwięk będzie słychać przez słuchawki. 
Jeśli słuchawki nie będą podłączone, dźwięk będzie słychać z głośnika.
3. W trybie metronomu dioda LED będzie migać w rytmie uderzeń.

VII. Ustawianie zegara i alarmu.
1. Ustawianie zegara.
Naciśnij przycisk „Beat” i przytrzymaj przez 2 sekundy. Po lewej stronie pojawi się symbol 
zegara i godziny zaczną migać. Ustaw właściwą godzinę naciskając przyciski „góra” i „dół”.
Aby ustawić minuty, naciśnij przycisk „Beat”, minuty zaczną migać. Ustaw minuty 
naciskając przyciski „góra” i „dół”. Aby zakończyć ustawianie zegara, naciśnij przycisk 
„Beat”.
2. Obsługa alarmu.
Naciśnij przycisk „Rhy.” aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Po lewej stronie pojawi się 
migający symbol dzwonka. Aby włączyć tryb alarmu, naciśnij przycisk „góra” lub „dół”, aż 
pod symbolem dzwonka pojawi się dodatkowy symbol. Aby wyłączyć tryb alarmu, naciśnij 
przycisk „góra” lub „dół” aż dodatkowy symbol pod symbolem dzwonka zniknie. Aby 
ustawić czas alarmu, naciśnij przycisk „Rhy.”, zaczną migać godziny. Ustaw właściwą 
godzinę naciskając przyciski „góra” lub „dół”. Po ustawieniu godziny, naciśnij przycisk 
„Rhy.”. Zaczną migać minuty. Ustaw minuty naciskając przyciski „góra” lub „dół”. Aby 
zakończyć ustawianie alarmu, naciśnij przycisk „Rhy.”.

VIII. Specyfikacja
1. Waga: 570g
2. Wymiary: 180mm x 210mm x 29mm.
3. Zasilanie: 3 szt. baterii AAA lub zasilacz 9V DC.
4. Metronom:
uderzenia: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
zakres tempa: 30-250bpm (uderzeń na minutę)
rytmy: 9 różnych

IX. Akcesoria
a. Instrukcja obsługi
b. Baterie AAA 3 sztuki


