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E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1 бр. 
Каподастер/Тунер 
за Китара

• Каподастерът/тунер за китара може да се използва за нормални 
китари, акустични фолк китари и електрически китари.
•  Обхват на настройка: A0 (27.5Hz) ---C8 (4186 Hz) . 
• Честота на A4: 430Hz---450Hz
• Начин на настройка: щипка-клипс
• Точност на настройка: ±1 цента
• Опция за настройка на полутон: 6 66 666
• Захранване: 1 бр. CR2032(3V).
• Тегло: 116 гр.

• Настройка на честота А4: Натиснете "A4/Flat", за да 
увеличите или намалите с 1Hz честотата на А4 в 
диапазона от 430Hz до 450 Hz.
• След като настроите тунера го защипете здраво за 
инструмента на място, където лесно да засече 
вибрации.
• Опънете струна на инструмента, който искате да 
наистроите, така, че да издаде звук.
• Тунерът засича звука автоматично и показва на дисплея 
изсвирената нота. Спрямо показаното, можете да 
настройвате съответната струна нагоре или надолу, докато 
не достигнете желания тон. По време на настройка тунерът 
ще отразява на дисплея промяната.

• За включване (или изключване): Натиснете бутона 
“Power“, LCD дисплея пресвятка червено и тунерът е в 
готовност да засича вибрации.
• Моля, защипете тунера на място, където устройството 
може лесно да засече вибрации и не възпрепятства 
използването на инструмента. 
• Натиснете бутона “Power”, за да изключите 
устройството, когато е включено. 
• Изберете профил за настройка: Когато устройството е 
включено, натиснете “Item”, за да изберете основен 
профил. Опциите, с които разполагате, са в следната 
последователност: настройка на китара (G), настройка на 
бас китара (B) и хроматичен тунер (C)
• Настройка на полутон: В менюто настройка на китара 
(G) или настройка на бас китара (B), натиснете бутон 
"A4/Flat" за 1.5 секунди, за да изберете 6 66  666 3 
последователни полутона, и продължете да натискате 
"A4/Flat", за да го изключите.

Не използвайте етанол, бензин или други химикали за 
почистване на LCD екрана или повърхността на 
устройството.
Не изпускайте или удряйте устройството. Това може да 
доведе до повреда на продукта.
Не излагайте устройството на високи температури, 
както и в условия на жега или влага.
Ако нещо необичайно се случи, моля извадете 
батерията, изчакайте 10 секунди и я поставете отново.
Извадете батерията в случай, че устройството няма да 
се използва за дълъг период от време. 
Ако LCD екрана стане неясен или мъглив, моля сменете 
батерията възможно най-скоро.
Моля, не правете модификации по устройството по 
начини, които биха нарушили цялостта му.


