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NABÍJENÍ BATERIE
Soundbrenner Pulse je dodáván společně s magnetickou
nabíjecí základnou používající standardní microUSB kabel.
Lze jej připojit ke každému PC s USB portem nebo použít
USB nabíječku do zásuvky, která je dodávána společně se
smartphony a tablety.

Probíhající nabíjení
Během nabíjení
logo pomalu pulzuje
oranžovým světlem.

Plně nabito
Jakmile je baterie
plně nabita, svítí logo
nepřetržitým zeleným
světlem.

UPOZORNĚNÍ Po vyjmutí z obalu nechte nový Soundbrenner Pulse
nabít po dobu alespoň 30 minut. Plné nabití baterie může
trvat až 2,5 hodiny.
V průměru vydrží jedno plné nabití až 6 hodin.
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STAŽENÍ APLIKACÍ
Přístup k dalším funkcím a možnostem individualizace získá
te stažením doprovodných aplikací Soundbrenner. Do vyhle
dávání v iOS App Storu nebo obchodu Google Play zadejte
heslo „Soundbrenner“ nebo navštivte webové stránky
www.soundbrenner.com/start a pro vyhledání správné
ho softwaru ke stažení na svůj přístroj použijte příslušné
odkazy.

www.soundbrenner.com/start

Go

Vyvinuli jsme také sadu nástrojů Soundbrenner DAW Tools pro Mac OS X. Tato sada je
kompatibilní s každým významnějším DAW
softwarem – včetně Avid Pro Tools, Ableton
Live a Logic Pro X. Díky tomu můžete syn
chronizovat tempo metronomu Soundbrenner
Pulse se svým DAW.
Více informací a sadu nástrojů Soundbrenner
DAW Tools ke stažení najdete na adrese
soundbrenner.com/dawtools.

Požadavky na systém
Zařízení
iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 a novější
Většina moderních smartphonů a tabletů s Androidem
Operační systémy
iOS 8.4 a novější
Android 4.3 a novější

Zařízení
Všechny stolní a přenosné Macy s podporou Bluetooth 4.0
Operační systémy
OS X 10.10 Yosemite a novější
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PŘIPEVNĚNÍ PÁSKŮ
1

Nahmatejte štěrbinu na okraji vibračního metronomu Soundbrenner Pulse.

2

Zaveďte jednu stranu zařízení
Soundbrenner Pulse do pásku.

3

Druhou rukou popotáhněte protilehlou stranu pásku směrem nahoru
tak, aby zapadl.
UPOZORNĚNÍ Dbejte na to, abyste Soundbrenner Pulse a pásek
přidržovali dostatečně pevně. Je možné, že pro
úplné nasazení pásku budete muset použít palec.
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PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U11
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KDE HO NOSIT
V závislosti na vás a na nástroji, na který hrajete, může místo
na vašem těle, na kterém Soundbrenner Pulse nosíte, mít
velký vliv na váš celkový prožitek.
Při prvním použití vyzkoušejte oba přiložené pásky a zkuste
Soundbrenner Pulse připnout na různá místa, abyste zjistili,
kde je to pro vás nejpohodlnější. Nezapomeňte pásek utáh
nout – čím pevněji jej utáhnete, tím silnější budou vibrace.

TIP

Zkuste Sound
brenner Pulse
připnout na část
těla, kterou při
hraní příliš nepo
hybujete.

Malé háčky na dlouhém pásku
umožňují snadné nasunutí
na ruku.
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VNÍMAT RYTMUS

Používání vibračního metronomu je úplně něco jiného,
než používání běžného metronomu vydávajícího zvukové
signály.
Jakmile začnete používat Soundbrenner Pulse, budete si při
padat téměř tak, jako byste se od základů znova učili nabýt
citu pro rytmus. Nevzdávejte to – časem se budete neustále
zlepšovat, stejně jako byste cvičili s tradičním metronomem.
Největší rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem jednotlivé
údery taktu vnímáte. Někteří lidé na vibrace reagují jinak než
na slyšitelné „klikání“; časem lze vibrace dokonce vnímat
podvědomě, což Vám umožní udržovat tempo, aniž byste na
něj museli myslet.

TIP

Nevzdávejte to – časem se budete
neustále zlepšovat, stejně jako byste
cvičili s tradičním metronomem.

Délka a intenzita vibrací značně ovlivňuje výsledný efekt.
Soundbrenner Pulse podporuje pět různých vibračních
režimů a několik dalších zvláštních nastavení.
Jelikož každý člověk vnímá vibrace trochu jinak, je důležité
najít si pro sebe ten správný druh vibrací. Jakmile uvedete
svůj Soundbrenner Pulse do provozu, zvolte v nabídce
aplikace položku „Nastavení“ a dále „Vibrace“.

TIP

Jakmile uvedete svůj Soundbrenner
Pulse do provozu, zvolte v nabídce
aplikace položku „Nastavení“ a dále
„Vibrace“.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U12
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ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pro zapnutí a vypnutí metronomu Soundbrenner Pulse
otočte prstencem alespoň o 1/4 otáčky libovolným směrem,
poté přiložte na dotykovou plochu dva prsty a podržte je
takto po dobu dvou sekund.

2
OTOČTE

PŘILOŽTE DVA PRSTY

Během spouštění vibrační metronom Soundbrenner Pulse
svítí bílým světlem a po dobu cca půl vteřiny vibruje. Logo
svítí nadále, a to do té doby, než zařízení zcela vypnete.
Při vypínání se Soundbrenner Pulse krátce rozsvítí bílým
světlem. Zhasnutí světla signalizuje, že je zařízení vypnuté.

TIP

Jakmile jste dohráli, ujistěte se, že
jste stejným gestem svůj Sound
brenner Pulse opět vypnuli.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U13
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INTERAKCE

Play/Pause

Nastavení BPM

Klepněte 2×

Klepněte 3×

Chcete-li metronom
spustit nebo pozastavit,
klepněte rychle po sobě
na jeho dotykovou plochu
dvěma prsty současně.

Dvěma prsty současně a
rychle po sobě klepněte nej
méně třikrát na dotykovou
plochu metronomu. Zařízení
se přizpůsobí průměrné
rychlosti Vašich klepnutí.

TIP

Poklepání provádějte vždy dvěma prsty –
prsty přitom položte na dotykovou plochu.
Nikdy nepoužívejte pouze konečky prstů.

Kolečko BPM
Otáčejte

Otáčejte kolečkem proti směru hodinových ručiček,
chcete-li tempo snížit nebo ve směru hodinových ručiček,
chcete-li ho zvýšit.
PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U14
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STAVOVÁ HLÁŠENÍ

Nízký stav nabití baterie
Poklesne-li stav nabití
baterie pod 20 procent,
Soundbrenner Pulse
zavibruje a třikrát červeně
zabliká.

UPOZORNĚNÍ Plné nabití baterie může trvat až 2,5 hodiny.
V průměru vydrží jedno plné nabití až 6 hodin.

Ztracené připojení
Ztratí-li Soundbrenner Pulse
spojení s vaším připoje
ným zařízením, přepne se
automaticky do vyhledá
vacího režimu – tento stav
signalizuje pulzující modré
světlo.

Pro opětovné připojení metronomu Soundbrenner Pulse k
vašemu zařízení spusťte doprovodnou aplikaci Soundbre
nner, klepněte zde na nastavení a poté v nabídce na název
odpojeného metronomu Soundbrenner Pulse.
UPOZORNĚNÍ Režim vyhledávání můžete ukončit i bez opětovného
připojení – za tímto účelem klepněte jednou na dotyko
vou plochu.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U15
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PŘIPOJENÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ
Ke svému smartphonu nebo tabletu můžete připojit až pět
zařízení Soundbrenner Pulse a sdílet tak takt s celou kape
lou nebo také jen se svým učitelem hudby.
Jakmile jste ke svému mobilnímu zařízení připojili svůj vlastní
Soundbrenner Pulse, je připojení dalších zařízení velmi
jednoduché.

iOS: Spusťte nyní aplikaci, klepněte na nastavení a
poté na „Připojit Soundbrenner Pulse“.

Android: Spusťte nyní aplikaci, klepněte na navigační
menu a poté na „Připojit Soundbrenner Pulse“.

Jakmile stisknete na obrazovce metronomu tlačítko pro pře
hrání, začnou všechny připojené metronomy Soundbrenner
Pulse synchronně vibrovat. Vlastnosti jako vibrace a osvětle
ní lze nastavit u každého zařízení individuálně: skupina bude
cítit stejný rytmus, všechna ostatní nastavení však mohou
hudebníci přizpůsobit svým vlastním požadavkům.
Soundbrenner Pulse stejně jednoduše opět odpojíte.

iOS: V nabídce „Nastavení“ přejeďte prstem
zprava doleva po zařízení Soundbrenner Pulse,
které chcete odpojit.

Android: V navigačním menu klepněte na zařízení
Soundbrenner Pulse, které chcete odpojit – objeví se
tlačítko „Odpojit“.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U16
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ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB
Pokud váš Soundbrenner Pulse přestane reagovat, obvykle
pomůže jeho restart. Nejprve se ujistěte, že je vaše nabíjecí
základna připojena k elektrické síti.
Poté uchopte Soundbrenner Pulse za okraje (dejte pozor,
aby nedošlo ke kontaktu s dotykovou plochou) a umístěte
jej obráceně na nabíjecí základnu. Jakmile dojde ke kontak
tu pinů, zařízení se restartuje.

2

Restart
Proběhl-li restart
úspěšně, rozsvítí se
zařízení krátce červe
ným světlem.

UPOZORNĚNÍ Pokud se po restartování váš Soundbrenner Pulse stále
chová podivně, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější
verzi mobilní aplikace Soundbrenner. Připojte následně svůj
Soundbrenner Pulse a podívejte se, jestli není dostupná nová
aktualizace firmwaru.
PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U17
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ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB
Pokud máte potíže s dotykovou plochou metronomu Soun
dbrenner Pulse, řiďte se následujícími užitečnými radami.
Nejprve se ujistěte, že zařízení nosíte na těle – nestačí jej
pouze držet v ruce. Náš dotykový senzor funguje nejlépe při
kontaktu s vaší pokožkou.
Při poklepání byste měli vždy použít dva prsty – prsty přitom
položte na dotykovou plochu. Nikdy nepoužívejte pouze
konečky prstů.
Pokud se vám metronom obtížně spouští či zastavuje nebo
se vám špatně nastavuje počet úderů, zkuste poklepání
zrychlit. Soundbrenner Pulse rozlišuje mezi krátkým pokle
páním a dlouhým podržením.

TIP

Poklepání provádějte vždy dvěma prsty –
prsty přitom položte na dotykovou plochu.
Nikdy nepoužívejte pouze konečky prstů.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U18
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NASTAVENÍ
Jelikož víme, že žádný hudebník není stejný, nabízíme
bezpočet možností, jak Soundbrenner Pulse přizpůsobit
vlastním požadavkům.

Pro přizpůsobení délky a intenzity každého úderu
taktu nebo úplné vypnutí vibrací:

Nastavení → Váš Soundbrenner Pulse → Vibrace

Navigační menu → Váš Soundbrenner Pulse →
Vibrace

Pro přizpůsobení barvy LED pro každý úder taktu
nebo úplné vypnutí osvětlení:
Nastavení → Váš Soundbrenner Pulse → Osvětlení
Navigační menu → Váš Soundbrenner Pulse →
Osvětlení

Pro změnu metronomu nebo vypnutí slyšitelného
cvakání:
Nastavení → Nastavení aplikace
Navigační menu → Nastavení aplikace
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ: Zdravotní obtíže
Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěli zdravotními obtížemi, na které
by používání metronomu Soundbrenner Pulse mohlo mít negativní vliv,
poraďte se před použitím výrobku s lékařem. Zdravotní obtíže zahrnují
(nejsou však omezeny na):
•
•
•
•
•
•
•

vibrační vázospastický syndrom (VVS),
syndrom vibrací ruky a paže (HAVS),
přechodnou ztrátu vědomí,
epilepsii,
ortostatickou hypotenzi,
alergické reakce na silikon a
všechny ostatní druhy srdečních, neurologických či kožních
chorob

VAROVÁNÍ: Interference s lékařskými přístroji
Pokud používáte lékařský přístroj, na který by používání metrono
mu Soundbrenner Pulse mohlo mít negativní vliv, poraďte se před
použitím výrobku s lékařem. Lékařské přístroje zahrnují (nejsou však
omezeny na):
•
•
•
•

koronární stenty,
defibrilátory,
kardiostimulátory a
všechny ostatní druhy implantovaných lékařských přístrojů

Soundbrenner Pulse přestaňte používat, pokud se domníváte, že naru
šuje funkci lékařského přístroje nebo pokud se vyskytnou jiné obtíže.
VAROVÁNÍ: Časté a dlouhotrvající používání
Časté a dlouhotrvající používání metronomu Soundbrenner Pulse
může u některých uživatelů vést k podráždění pokožky. Pokud se
objeví svědění, zarudnutí a/nebo otok, neprodleně zařízení sejměte a
nepoužívejte jej, dokud se pokožka nevrátí do původního stavu. Pokud
symptomy neustupují, poraďte se s lékařem.
Pozor: Elektrická zařízení
Soundbrenner Pulse i nabíjecí základna jsou elektrická zařízení, proto
je třeba s nimi zacházet opatrně.
Zařízení nikdy nepoužívejte za obzvlášť vysokých nebo obzvlášť
nízkých teplot.
Látky obsažené ve výrobku a v baterii mohou při nevhodné manipulaci
či likvidaci ohrozit životní prostředí nebo zapříčinit zranění.
Soundbrenner Pulse sejměte, pokud je teplý nebo horký na dotyk.

ČEŠTINA

Pozor: Magnety
Nabíjecí základna obsahuje magnety. Veškeré kreditní a kódované
karty, jakož i další předměty, které obsahují magnetické pásky, uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od nabíjecí stanice.
Pozor: Baterie
Pro nabíjení zařízení používejte výhradně nabíjecí základny schválené
společností Soundbrenner. Předejdete tím veškerým bezpečnostním
rizikům a nebezpečím spojeným s používáním elektrického zařízení.
Nepokoušejte se baterii sami vyměnit – hrozí zánik záruky a nebezpečí zranění.
Jakmile bude zařízení plně nabito, nezapomeňte nabíjecí základnu
odpojit od elektrické sítě.
Zařízení nikdy nenabíjejte ve vlhkém prostředí.
Zařízení ani nabíjecí základnu nikdy nepokládejte do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.
Pozor: Voda
Přestože je váš Soundbrenner Pulse odolný vůči potu a částečně také
vůči vodě, neměli byste jej za žádných okolností ponořovat do vody.
Zařízení nepoužívejte po delší dobu při dešti nebo ve vlhkém prostředí.
Jak pečovat o Soundbrenner Pulse
Aby byla zajištěna optimální funkce zařízení, nedoporučujeme jej
používat, dokud není plně nabité.
Při používání pleťové kosmetiky buďte opatrní, neboť by mohla způsobit zbarvení nebo dokonce ovlivnit použitelnost přibalených pásků.
Pokud Soundbrenner Pulse nepoužíváte, uložte jej v dobře větraném
a suchém prostředí.
Dbejte na pravidelné čistění zařízení pomocí vlhkého hadříku. Jen tak
zajistíte optimální hygienické podmínky.
Zařízení nikdy neumývejte pod tekoucí vodou nebo ponořením do
vody, například v umyvadle.

Bezpečnostní pokyny a informace o záruce najdete na straně 16.
TM a © 2016 Soundbrenner Limited. Všechna práva vyhrazena.
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WARRANTY
This Limited Warranty does not cover the following:
•
•
•
•
•

Our mobile apps and desktop software;
Damage arising from negligence and/or improper use;
Unauthorized modification;
Theft or loss of the product; or
Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the
Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect
to proper use.
Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner
Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights
provided under local consumer laws.
For validation purposes, you are required to provide proof of purchase
details when making a claim under this warranty.
Terms of Service
Soundbrenner’s terms of service can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/terms
Privacy Policy
Soundbrenner’s privacy policy can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/privacy
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REGULATORY INFORMATION
FCC Compliance Statement
The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject
to the following two conditions:
•
•

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement
Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse
is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1995/5/EC.
Disposal and Recycling Information
As signified by the symbol on the packaging, your product should be
disposed of at a recycling center due to the device’s electronic nature
in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural
resources.
Disposing of the device separately from household wastes also
prevents potential hazards to the environment or others.
Bluetooth Information
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.
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