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

KONTAKT

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete 
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení 
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu 
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek 
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

ZÁRUKA

OBSAH BALENÍ

PARAMETRY

POKYNY

VAROVÁNÍ

POKYNY POKYNY POKYNY

• 1x Kytarový 
kapodastr s ladičkou

• Kytarový kapodastr s  ladičkou lze využívat s  normální 
kytarou, akustickou folkovou kytarou a elektrickou kytarou.
• Rozsah ladičky: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz).
• A4 kalibrace: 430 Hz– 450 Hz
• Režim ladičky: připnutí
• Přesnost ladění: ±1 cent
• Nastavení půltónového ladění: 6 66 666
• Napájení: 1 kus CR2032 (3V).
• Váha: 116 g.

• Nastavení kalibrace A4: Stiskněte „A4/flat“ pro zvýšení či 
snížení frekvence A4 za každý 1 Hz v rozsahu od 430 Hz do 
450 Hz.
• Po vhodném nastavení ladičky ji dejte nebo připněte na 
nástroj na místo, kde bude moct detekovat vibrace.
• Zahrajte zvuk na nástroj, který chcete naladit.
• Ladička automaticky detekuje zvuk a zobrazuje název 
příslušného tónu. Na základě tónu zobrazeného na 
obrazovce můžete upravit zvuk nástroje (nahoru nebo dolů), 
dokud nástroj nebude naladěný. Během ladění ladička 
zobrazuje změny.

• Zapnutí (nebo vypnutí): Stiskněte tlačítko „Power“, LCD se 
okamžitě zbarví červeně a ladička je připravená vnímat 
vibrace.
• Využijte svorku ladičky a připněte ji pevně k nástroji, aby 
mohla detekovat vibrace a nepřekážela při hraní na nástroj.
• Pokud je ladička zapnutá, stisknutím tlačítka „Power“ ji 
vypnete.
• Vyberte nastavení ladění: Když je ladička zapnutá, 
stiskněte „Item“ pro nastavení ladění, které se základně 
mění postupně z kytarového ladění (G) přes basové ladění 
(B) na chromatické (C).
• Nastavení půltónového ladění: V  kytarovém (G) nebo 
basovém ladění (B) držte po dobu 1,5 sekundy tlačítko 
„A4/Flat“ pro volbu 6 66 666 3 půltónů v řadě a pokračujte v 
držení „A4/Flat“ pro odchod.

Nepoužívejte etanol, benzín ani jiné chemikálie na 
vyčištění LCD displeje či krytu.
Nenechávejte ladičku spadnout a neklepejte na LCD 
obrazovku. Mohlo by to způsobit problémy ve fungování 
zařízení.
Nepoužívejte ani neskladujte zařízení ve vysokých 
teplotách, horku a vlhku.
Pokud se stane něco neočekávaného, vytáhněte prosím 
baterie a vložte je znovu po 10 sekundách.
Pokud zařízení dlouho nevyužíváte, vyjměte baterie.
Pokud je LCD obrazovka slabá či nečitelná, vyměňte 
baterie co nejdříve.
Nejsou žádné rady ke změnám zařízení.


