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

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

•  1x Κουρδιστής 
για Καποτάστο 
Κιθάρας

• Ο Κουρδιστής για Καποτάστο Κιθάρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
Κανονικές Κιθάρες, Ακουστικές Λαϊκές Κιθάρες και Ηλεκτρικές 
Κιθάρες.
• Εύρος συντονισμού: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz) .
• Βαθμονόμηση A4: 430Hz---450Hz
• Λειτουργία συντονισμού: κλιπ
• Ακρίβεια συντονισμού: ±1 σεντ
• Στοιχείο συντονισμού μισής νότας: 6 66 666
• Ισχύς: 1 τεμάχιο CR2032(3V).
• Βάρος: 116 γρ.

• Ρύθμιση βαθμονόμησης A4: Πατήστε “A4/flat” για να αυξήσετε 
ή να μειώσετε τη συχνότητα A4 σε κάθε 1HZ που κυμαίνεται από 
430hz έως 450hz.
• Αφού ρυθμίσετε σωστά τον δέκτη, τοποθετήστε τον 
κουρδιστή ή στερεώστε τον σφιχτά στο όργανο εκεί που μπορεί 
εύκολα να ανιχνεύσει τη δόνηση
• Κάντε έναν ήχο από το όργανο που θέλετε να κουρδίσετε.
• Ο κουρδιστής ανιχνεύει τον ήχο αυτόματα και εμφανίζει το 
όνομα της νότας ανάλογα. Με βάση το όνομα της νότας που 
εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο 
του οργάνου σας (πάνω ή κάτω) μέχρι το όργανό σας να 
κουρδιστεί. Κατά τη διάρκεια του κουρδίσματος, η οθόνη θα 
εμφανίσει την ακόλουθη περίσταση.

• Ενεργοποίηση (ή απενεργοποίηση): Πατήστε το κουμπί 
“Power”, η οθόνη LCD αρχικά γίνεται κόκκινη και ο κουρδιστής 
είναι έτοιμος να ανιχνεύσει τη δόνηση.
•  Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα του κουρδιστή για να 
κουμπώσετε το όργανο σφιχτά εκεί όπου ο κουρδιστής μπορεί 
εύκολα να ανιχνεύσει την εμφανή δόνηση και να μην επηρεάσει 
την αναπαραγωγή του οργάνου.
• Πατήστε το κουμπί “Power” για να το απενεργοποιήσετε όταν 
είναι ενεργοποιημένο.
• Επιλέξτε τα στοιχεία συντονισμού: Όταν είναι ενεργοποιημένη 
η τροφοδοσία, πατήστε “Item” για να επιλέξετε τα στοιχεία 
συντονισμού, τα οποία αρχικά κυμαίνονται από κουρδιστή 
κιθάρας (G), κουρδιστή μπάσου (Β), έως χρωματικό κουρδιστή 
(C) με τη σειρά.
• Ρύθμιση κουρδίσματος μισής νότας: Σε λειτουργία κουρδιστή 
κιθάρας (G) ή κουρδιστή μπάσου (Β), συνεχίστε να πατάτε 
“A4/Flat” για 1,5 δευτερόλεπτο για να επιλέξετε 6 66 666 3 
μισές νότες στη σειρά και συνεχίστε να πατάτε “A4/Flat” για 
έξοδο.

Μη χρησιμοποιείτε αιθανόλη, βενζίνη ή άλλα χημικά για να 
καθαρίσετε την οθόνη LCD ή το κάλυμμα.
Μη ρίχνετε και μη χτυπάτε το κάλυμμα στην οθόνη LCD. Μπορεί 
να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, ζεστές και υγρές περιοχές.
Εάν συνέβη κάτι ασυνήθιστο, αφαιρέστε τις μπαταρίες και 
τοποθετήστε τις ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Αφαιρέστε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Εάν η ένδειξη LCD είναι αδύναμη ή ασαφής, παρακαλούμε 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατό.
Η τροποποίηση στη συσκευή δεν έχει πληροφορίες για 
συμβουλή.


