
 Tuner chromatyczny
 

Instrukcja obsługi 
 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie 
sekcji zatytułowanych: „BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA” i „WAŻNE UWAGI” (na oddzielnym arkuszu). 
Te sekcje zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania instrumentu. 
Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości 
urządzenia - należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Po 
przeczytaniu powinna być ona przechowywana w zasięgu ręki, jako 
odnośnik i pomoc w użytkowaniu instrumentu. 
Bateria jest dostarczana wraz z urządzeniem. Żywotność baterii jest 
ograniczona, ponieważ jej podstawowym zadaniem jest umożliwie-
nie przetestowania urządzenia. 
 

 
 

Podstawowe własności 
 

 Tryb dużej jasności polepsza czytelność wskazań miernika 
na zewnątrz budynków. 

 Funkcja APS (ACCU-PITCH SIGN) korzysta z ruchu wskaźni-
ków miernika do sygnalizowania zakończenia strojenia. 

 Tryb gitarowo-basowy umożliwia strojenie strun według ich 
numeru, z możliwością strojenia 7-strunowych gitar i 6-
strunowych basów. 

 Funkcja FLAT, umożliwiająca obniżanie stroju o nawet sześć 
półtonów. 

 Włączenie tunera automatycznie tłumi sygnał wyjściowy, co 
zapewnia ciche strojenie. 
 

Jak korzystać z tunera 
 

1. Do gniazda [INPUT] podłącz gitarę lub gitarę baso-
wą, którą chcesz stroić. (Spowoduje to włączenie 
zasilania.) 

2. Naciśnij pedał, aby włączyć tuner. 
 Zaświeci się wskaźnik „CHECK”. 

3. Zagraj pojedynczą nutę i dostrój dźwięk. 
 Na wyświetlaczu pojawi się nazwa nuty lub struny, najbliższa 

zagranemu dźwiękowi. Dostrój instrument tak, aby obydwa 
wskaźniki dostrojenia świeciły się, a środkowa część miernika 
miała kolor zielony  (wskaźnik dokładności). 

 Miernik będzie świecić w kierunku lewej strony ekranu, jeśli 
wysokość dźwięku będzie się obniżać, a w kierunku prawej, 
gdy wysokość dźwięku będzie rosnąć. 

 
* Jeśli włączona będzie funkcja APS, miernik będzie świecić w 

kierunku środka ekranu po osiągnięciu stabilnego stroju o wła-
ściwej wysokości dźwięku. 

* Miernik będzie się zachowywać w opisany tutaj sposób wtedy, 
gdy włączony będzie tryb CENT (ustawienie fabryczne). Po 
włączeniu trybu STREAM ekran będzie zachowywać się ina-
czej. 

* Po włączeniu tunera dźwięk wyprowadzany gniazdem 
[OUTPUT] zostanie wyciszony. 

 

Funkcje użytkowe 
 

 Wyświetlanie stanu ukończenia strojenia 
(funkcja APS) 

Jeśli włączona będzie funkcja APS, miernik będzie świecić w 
kierunku środka ekranu po osiągnięciu stabilnego stroju o właściwej 
wysokości dźwięku. 
* W ustawieniu fabrycznym funkcja APS jest włączona. 
1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [STREAM/CENT] 

włącz zasilanie (włóż wtyczkę do gniazda [INPUT]). 
2. Naciśnij ponownie przycisk [STREAM/CENT], aby 

włączyć lub wyłączyć funkcję APS. 
On: Światło miernika przesuwa się od lewej i od prawej do 

środka. 
Off: Światło miernika wychyla się w lewo i w prawo. 

* Jeśli przez kilka sekund przycisk [STREAM/CENT] nie zostanie 
naciśnięty, nastąpi powrót do normalnego stanu. 

* Wybrana opcja jest zachowywana również po wyłączeniu zasi-
lania. 

 

 Zmiana wysokości dźwięku odniesienia 
Wysokość dźwięku odniesienia można zmieniać w zakresie od 436 
- 445 Hz. Wartość 440 Hz jest wartością domyślną.) 

1. Naciśnij równocześnie przyciski [MODE] i 
[STREAM/CENT]. 

 Cyfra jednostek aktualnie używanej wysokości dźwięku 
odniesienia (np. „0”, jeśli wartością będzie 440 Hz) zacznie 
migać w polu, w którym wyświetlana jest nazwa nuty. 

2. Naciśnij przycisk [MODE] lub [STREAM/CENT], aby 
zmienić wartość. 
Przycisk MODE: Zwiększanie o 1 Hz. 
Przycisk [STREAM/CENT]: Zmniejszanie o 1 Hz. 

* Jeśli przez kilka sekund nie naciśniesz przycisku [MODE] lub 
[STREAM/CENT], tuner powróci do stanu normalnej pracy. 

* Po włączeniu zasilania aktualnie ustawiona wysokość dźwięku 
odniesienia będzie wyświetlana przez kilka sekund 

* Wybrana opcja jest zachowywana również po wyłączeniu zasi-
lania. 

 

 Zmiana jasności miernika 
Włączenie trybu dużej jasności umożliwia zwiększenie czytelności 
wskazań miernika podczas grania na wolnym powietrzu. 
Aby włączyć tryb dużej jasności, przycisk [STREAM/CENT] wciśnij 
na 2 sekundy lub dłużej. Aby wrócić do trybu normalnej jasności, 
ponownie wciśnij przycisk [STREAM/CENT] na 2 sekundy lub 
dłużej. 
* Tryb normalnej jasności jest wybierany automatycznie po włącze-

niu zasilania. 
 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
(funkcja FACTORY RESET) 

 

Tuner TU-3 przechowuje w pamięci niżej podane ustawienia. Jeśli 
zachodzi potrzeba, możesz przywrócić te ustawienia do stanu 
fabrycznego. 

 

Zapamiętywane ustawienia Ustawienie fa yczne br

Tryb strojenia Chrom czny aty

Dźwięk odniesienia 440 Hz 
Metoda działania m ernika i Tryb CEN  T

Status funkcji APS Włączona 
 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [MODE] włącz 
zasilanie (włóż wtyczkę do gniazda [INPUT]). 

 W środku miernika zaświeci się zielone światło. 

2. Naciśnij ponownie przycisk [MODE]. 
 Zielone światło w środku miernika mignie 3 razy, domyślne 

ustawienia zostaną wywołane i tuner powróci do trybu normal-
nej pracy. 

* Jeśli naciśniesz inny przycisk lub przez kilka sekund nie naci-
śniesz żadnego, tuner powróci do trybu normalnej pracy, ale 
ustawienia fabryczne nie zostaną wywołane. 

Opis paneli 
 

 
Kabel zasilania równoległego (PCS-20A: opcjonalny) 
 

Zasilacz (serii PSA: opcjonalny) 
 
 

Do zasilacza PSA kompatybil-
nych urządzeń, takich jak efekty 
kompaktowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gitara elektryczna 

Wzmacniacz (Gitara basowa) 
 

1.  Wskaźnik „CHECK” 

Wskaźnik obecności zasilania oraz stanu naładowania baterii. 
* Jeśli tuner będzie zasilany z baterii, a przy próbie włączenia 

tunera wskaźnik „CHECK” przygaśnie lub nie będzie się świe-
cić wcale, będzie to oznaczać, że bateria jest prawie rozłado-
wana i należy ją wymienić. Odnośnie wymiany baterii patrz 
akapit „Wymiana baterii”. 

2. Wskaźniki dostrojenia 
Wskazują uzyskanie poprawnego dostrojenia. 

 

Wysokość dźwięku za 
niska 

Dostrojenie prawi-
dłowe 

Wysokość dźwięku 
za wysoka 

   
 

3. Miernik 
Wskazywanie wysokości dźwięku wejściowego. 

4. Przycisk [STREAM/CENT] 
Wybieranie trybu pracy miernika. 

* Wybrana opcja jest zachowywana również po wyłączeniu zasi-
lania. 
Tryb CENT 
Miernik będzie świecić w kierunku lewej strony ekranu tym 
bardziej, im bardziej wysokość dźwięku będzie się obniżać, a 
w kierunku prawej, im bardziej wysokość dźwięku będzie ro-
snąć. 
W przypadku prawidłowej wysokości dźwięku środek miernika 
będzie świecić kolorem zielonym. 

* Po włączeniu tego trybu środek miernika i wskaźniki dostroje-
nia będą świecić przez kilka sekund. 
Tryb STREAM 
Światło miernika będzie wychylać się w stronę lewej krawędzi, 
jeśli wysokość dźwięku wejściowego będzie za niska lub w 
stronę prawej krawędzi, jeśli wysokość dźwięku wejściowego 
będzie za wysoka. 
Ruch światła będzie tym wolniejszy, im mniejsza będzie różni-
ca w wysokości dźwięków i ustanie całkowicie, gdy wysokość 
dźwięku będzie prawidłowa. 

* Po wybraniu tego trybu światło miernika wychyli się na kilka 
sekund w lewo. 
 

5. Wskaźnik nazwy nuty lub numeru struny 
Pokazywanie nazwy nuty, numeru struny lub wysokości 
dźwięku odniesienia. 
Wskaźnik nuty 

 
 
 
 

(świeci się) 

6. Przycisk [MODE] 
Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia metodę strojenia. 
Aktualnie wybrany tryb strojenia jest sygnalizowany świece-
niem miernika. 

* Po włączeniu zasilania aktualnie ustawiony tryb stronia będzie 
sygnalizowany przez kilka sekund. 

* Wybrana opcja jest zachowywana również po wyłączeniu zasi-
lania. 
 

W tym przykładzie wybrano tryb gitarowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gitarowy 
 

Basowy obniżony Gitarowy obniżony    Chromatyczny 

( –3) Basowy ( –6) Chromatyczny obni-
żony ( , 2) 

 

Tryb Opis Stan wskaźnika 
Chromatyczny Strojenie wszystkich dwunastu 

dźwięków oktawy 
Chromatyczny 
obniżony 

Strojenie obniżone o półton (b) 
lub o dwa (2). 

Nazwa nuty. 

Gitarowy Strojenie według numerów strun 
gitary. 

Gitarowy obniżony
Strojenie obniżone o półton (b) 
lub od dwóch do sześciu półto-
nów (2 - 6). 

Numer struny. 
(Siódma struna 
jest wyświetlana 
jako „7”.) 

Basowy Strojenie według numerów strun 
gitary basowej. 

Basowy obniżony
Strojenie obniżone o półton (b), 
dwa półtony (2) lub trzy półtony 
(3). 

Numer struny. 
(Górna struna C 
jest wyświetlana 
jako „C”, a dolna 
H jako „b”.) 

 

7. Gniazdo [INPUT] 
Tutaj podłącz gitarę lub gitarę basową. 

* Gniazdo [INPUT] pełni również funkcję przełącznika zasilania. 
Zasilanie tuner jest włączany po włożeniu wtyczki do tego 
gniazda, a wyłączane po jej wyjęciu. 

8. Gniazdo [OUTPUT] 
Gniazdo służy do podłączania procesora efektów, wzmacnia-
cza, miksera lub innego urządzenia tego typu. 

* Gdy tuner jest włączony, dźwięk nie jest wyprowadzany tym 
gniazdem. 

9. Gniazdo [BYPASS] 
Gniazdo służy do podłączania procesora efektów, wzmacnia-
cza, miksera lub innego urządzenia tego typu. 
Sygnał wejściowy jest zawsze wyprowadzany tym gniazdem. 
Używaj go, jeśli podczas strojenia chcesz słyszeć dźwięk. 

10. Pedał przełączający 
Włączanie i wyłączanie tunera. 

11. Śruba motylkowa 
Gdy śruba jest luźna, pedał jest otwarty, umożliwiając wymia-
nę baterii. 
Odnośnie wymiany baterii patrz akapit „Wymiana baterii”. 

12. Gniazdo [DC OUT] 
W przypadku używania zasilacza, za pomocą kabla zasilania 
równoległego PCS-20A (opcjonalny) można zasilać procesory 
efektów i inne urządzenia, kompatybilne z zasilaczem PSA. 

* Zasilania nie będzie można wyprowadzać gniazdem [DC OUT], 
jeśli będzie stosowane zasilanie bateryjne. 

* W serii PSA występują dwa rodzaje zasilaczy; o maksymalnym 
prądzie wyjściowym 200 mA (0,2 A) i 500 mA (0,5 A). Jeśli uży-
jesz kabla PCS-20A do zasilania urządzeń, kompatybilnych z 
zasilaczami PSA, upewnij się, że łączny pobór prądu wszyst-
kich zasilanych urządzeń (w tym tunera TU-3) nie przekracza 
maksymalnego prądu wyjściowego używanego zasilacza. Mak-
symalny prąd wyjściowy jest podawany w polu OUTPUT na 
etykiecie, przymocowanej do zasilacza. 

13. Gniazdo zasilacza AC 
Gniazdo do podłączania zasilacza (serii PSA: opcjonalny). 
Używając zasilacza możesz grać nie troszcząc się ile jeszcze 
wytrzyma bateria. 

* Używaj tylko wskazanego zasilacza (serii PSA) i podłączaj go 
do sieci o właściwym napięciu. Nie używać innych zasilaczy, bo 
może to być przyczyną niewłaściwego działania. 

* Zalecamy, aby baterie były włożone do urządzenia nawet w 
przypadku korzystania z zasilacza sieciowego. Zapewni to moż-
liwość nieprzerwanej gry nawet wtedy, gdy kabel zasilania zo-
stanie odłączony przypadkowo. 

Ostrzeżenia związane z połączeniami   
 

* Aby uniknąć nieprawidłowego działania i/lub uszkodzenia głośni-
ków lub innych współpracujących urządzeń, przed wykonaniem 
jakichkolwiek połączeń należy wyłączyć zasilanie lub zredukować 
poziom głośności. 

* Niektóre kable połączeniowe zawierają oporniki. W przypadku 
stosowania kabli z opornikami, poziom głośności dźwięku może 
być bardzo niski lub nawet dźwięk może być niesłyszalny. Aby 
uzyskać bliższe informacje na temat parametrów kabli, skontaktuj 
się z ich producentem. 

* Jeśli urządzenie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy 
stosowanie zasilacza. 

* Po wykonaniu połączeń kablowych włącz zasilanie we współpra-
cujących urządzeniach w odpowiedniej kolejności. Włączenie 
zasilania w innej kolejności może być przyczyną uszkodzenia 
głośników lub współpracujących urządzeń. 

 Włączanie zasilania: Wzmacniacz powinien być włączony 
jako ostatni. 

 Wyłączanie zasilania: Wzmacniacz powinien być wyłączony 
jako pierwszy. 

* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczający. 
Krótka przerwa w działaniu (kilkusekundowa) po włączeniu zasi-
lania jest zjawiskiem normalnym, po której urządzenie zacznie 
normalnie funkcjonować. 

* W przypadku stosowania zasilania bateryjnego, wskaźnik obec-
ności zasilania zacznie świecić słabiej, gdy napięcie zasilania 
zacznie spadać poniżej nominalnego poziomu. Wymień baterię 
tak szybko, jak to możliwe. 

Wymiana baterii 
 

Gdy wskaźnik przygaśnie lub przestanie świecić, gdy efekt jest 
włączony, oznacza to konieczność wymiany baterii. 
Wymień baterię, wykonując poniższą procedurę. 
* Nie zapomnij przeczytać oddzielnej broszury „BEZPIECZNE 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA”, odnośnie zasad posługiwania 
się bateriami. 

 
Śruba Pedał 

 

1. Przytrzymaj wci-
śnięty pedał i wy-
kręć śrubę motyl-
kową. 

 
     Gniazdo 
     sprężyny 

Kabel zatrzasku 
      Sprężyna 

 * Pedał można otworzyć 
bez całkowitego wykrę-
cania śruby. 

 
      Prowadnica 

 

2. Wyjmij starą baterię 
z pojemnika i odłącz 
zatrzask kablowy, 
do którego jest pod-
łączona. 

 

      Zatrzask 

3. Podłącz zatrzask do nowej baterii i włóż ją do po-
jemnika. 

* Zwróć uwagę na polaryzację („plus” do „minusa”). 

4. Wsuń sprężynę w podstawę z tyłu pedału i zamknij 
pedał. 

* Uważaj, aby kabelek nie wplątał się w sprężynę. 

5. Na koniec włóż śrubę w otwór prowadnicy i dokręć. 
 

Demo 
 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [STREAM/CENT] 
włącz zasilanie (włóż wtyczkę do gniazda [INPUT]). 
Pojawi się obraz demonstracyjny. 
Obraz demonstracyjny będzie wyświetlany tak długo, aż wyłą-
czysz zasilanie tunera i włączysz je ponownie lub dopóki nie 
naciśniesz pedału. 

 

Dane techniczne 
 

TU-3: Tuner chromatyczny 
 

Zakres strojenia C0 (16,35 Hz)–C8 (4186 Hz) 
Dźwięk odniesienia A4 = 436–445 Hz (co 1 Hz) 
Dokładność strojenia ±1 jednostka 

Zasilanie 
9 V prądu stałego: Bateria sucha typu 6F22 
(węglowa) 
Bateria sucha typu 6LR61 (alkal zna) ic
Zasilacz (serii PSA: opcjonalny) 

Pobór prądu 
30 mA (prąd stały 9 V) 
85 mA (prąd stały 9 V, gdy włączony jest tryb 
dużej jasności) 

Wymiary 73 (dł.) x 129 (szer.) x 59 (wys.) mm 
Waga 390 g (z baterią) 
Akcesoria 

Instrukcja obsługi, broszury (BEZPIECZNE 
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA, WAŻNE UWAGI 
i Informacja), bateria (9V, 6F22) 

Opcje Zasilacz prądu stałego: serii PSA 
Kabel zasilania równoległego: PCS-20A 

 

* Czas pracy ciągłej na zasilaniu bateryjnym: 
Powyższe dane mogą być różne w zależności od warunków użytkowania. 

 

Gdy tuner jest stale włączony Gdy tuner jest włączony przez 
minutę i wyłączony przez 3 minuty

Bateria Tryb dużej 
jasności 
wyłączony 

Tryb dużej 
jasności 
włączony 

Tryb dużej 
jasności 
wyłączony 

Tryb dużej 
jasności 
włączony 

Węglowa 5,5 godziny 0,5 godziny 12 godzin 2 godziny 
Alkaliczna 14 godzin 3 godziny 23,5 godziny 11 godzin 

 

* Dostarczana z urządzeniem bateria służy tylko do tymczasowe-
go stosowania – w celu sprawdzenia poprawności działania. 

* W interesie ulepszania produktu, podane powyżej dane i wy-
gląd urządzenia mogą ulegać zmianom, bez wcześniejszego o 
tym powiadomienia. 
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Komora baterii 

    Bateria 9V  


