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

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

MŰSZAKI ADATOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• 1 x Gitár kápó 
tuner

• A gitár kápó tuner normál gitárokhoz, akusztikus népi 
gitárokhoz és elektromos gitárokhoz használható.
•  Hangolási tartomány: AO (27,5 Hz) ---C8 (4186 Hz).
• A4-es kalibráció: 430Hz---450Hz
• Hangolási mód: klip
• Hangolási pontosság: ±1 cent
• Félhangos hangolási tétel: 6 66 666
• Tápellátás: 1 db CR2032(3V).
• Súly: 116 g.

• A4-es kalibrálási beállítás: Nyomja meg az "A4/flat" 
gombot az A4 frekvencia minden 1 Hz-ben való növeléséhez 
vagy csökkentéséhez, 430-450 Hz között.
• A tuner megfelelő beállítását követően helyezze a tunert a 
hangszerre vagy rögzítse szorosan a hangszerre, ahol az 
könnyen észlelheti a rezgést.
• Adjon ki hangot a hangolni kívánt hangszerrel.
• A tuner automatikusan érzékeli a hangot, és ennek megfe-
lelően megjeleníti a hangjegy nevét. A képernyőn megjelenő 
hangjegynév alapján beállíthatja a hangszer hangját (felfelé 
vagy lefelé), amíg a hangszer be nem hangolódik. Hangolás 
közben a képernyőn a következő körülmény látható.

• Bekapcsolás (vagy kikapcsolás): Nyomja meg a "Power" 
gombot, az LCD-kijelző kezdetben pirosra vált, a tuner készen áll a 
rezgés érzékelésére.
• Kérjük, használja a tuner szorítóbilincsét, hogy szorosan rögzítse 
a hangszert oda, ahol a tuner könnyen érzékeli a nyilvánvaló 
vibrációt, és nem befolyásolja a hangszeron való játszást.
• Nyomja meg a "Power" gombot a kikapcsoláshoz, amennyiben 
be volt kapcsolva.
• Válassza ki a hangolási elemeket: Amikor a készülék be van 
kapcsolva, nyomja meg az "Item" gombot a hangolási elemek 
kiválasztásához, amelyek kezdetben a gitárhangolótól (G), a 
basszushangolótól (B) a kromatikus hangolóig (C) terjednek.
• Félhang hangolás beállítása: Gitárhangoló(G) vagy 
basszushangoló(B) módban tartsa lenyomva 1,5 másodpercig az 
"A4/Flat" gombot 6 66 666 3 félhang kiválasztásához, majd nyomja 
meg az "A4/Flat" gombot a kilépéshez.

Ne használjon etanolt, benzint vagy más vegyszert az 
LCD képernyő vagy a burkolat tisztításához.
Ne ejtse le és ne ütögesse az LCD-képernyő fedelét. Ez 
a készülék hibás működését okozhatja.
Ne használja vagy tárolja a készüléket magas 
hőmérsékletű, meleg és párás helyen.
Ha bármi szokatlan történik, vegye ki az elemeket, és 10 
másodperc múlva helyezze be őket újra.
Távolítsa el az akkumulátort, ha a készüléket hosszabb 
ideig nem használja.
Az LCD-kijelző gyenge vagy homályos, kérjük, mielőbb 
cserélje ki az elemeket.
A készülék módosítása nem tanácsolt.


