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

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x  Kapodaster do 
gitary

• Kapodaster do gitary może być używany do zwykłych 
gitar, akustycznych gitar ludowych oraz gitar elektrycznych.
• Zakres strojenia: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz) .
• Kalibracja A4: 430Hz---450Hz
• Tryb strojenia: clip
• Dokładność strojenia: ±1 centymetr
• Pozycja strojenia półnuty: 6 66 666
• Zasilanie: 1 szt. CR2032(3V).
• Waga: 116g.

• Ustawienie kalibracji A4: Naciśnij "A4/flat", aby zwiększyć lub 
zmniejszyć częstotliwość A4 w każdym 1Hz w zakresie od 430Hz 
do 450Hz.
• Po prawidłowym ustawieniu tunera, umieść tuner lub przypnij go 
mocno do instrumentu w miejscu, w którym będzie mógł łatwo 
wykryć wibracje.
• Wydobądź dźwięk z instrumentu, który chcesz nastroić.
• Tuner automatycznie wykryje dźwięk i wyświetli odpowiednio 
nazwę nuty. Na podstawie nazwy nuty wyświetlonej na ekranie, 
możesz regulować dźwięk instrumentu (w górę lub w dół), aż 
instrument będzie nastrojony. Podczas strojenia, na ekranie mogą 
pojawić się następujące ostrzeżenia.

• Włączanie (lub wyłączanie): Naciśnij przycisk "Power", 
wyświetlacz LCD początkowo zmienia kolor na czerwony, a 
tuner jest gotowy do wykrywania wibracji.
• Proszę użyć zacisku tunera w taki sposób, aby tuner mógł 
łatwo wykryć naturalne wibracje, i nie wpływać na grę na 
instrumencie.
• Naciśnij przycisk "Power", aby wyłączyć tuner, gdy zasila-
nie jest włączone.
• Wybierz elementy strojenia: Gdy zasilanie jest włączone, 
naciśnij przycisk" Item", aby wybrać elementy strojenia, 
które początkowo obejmują kolejno: tuner gitarowy(G), 
tuner basowy(B), tuner chromatyczny(C).
• Ustawianie strojenia półnuty: W trybie tunera gitarowego (G) lub 
tunera basowego (B), naciskaj przycisk "A4/Flat" przez 1,5 sekun-
dy, aby wybrać kolejno 6 66 666 3 półnuty, i kontynuuj naciskanie 
przycisku "A4/Flat", aby wyjść.

Nie używaj etanolu, benzyny lub innych środków chemic-
znych do czyszczenia ekranu LCD lub pokrywy.
Nie upuszczaj ani nie uderzaj pokrywą w ekran LCD. Może 
to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach o 
wysokiej temperaturze oraz gorących i wilgotnych.
Jeśli zdarzy się coś niezwykłego, należy wyjąć baterie i 
włożyć je ponownie po 10 sekundach.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy 
wyjąć z niego baterię.
Jeśli wyświetlacz LCD zaczyna słabo lub niewyraźnie 
świecić, należy jak najszybciej wymienić baterie.
Modyfikacja urządzenia nie jest zalecana.


