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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Acordator 
Chitară Capo

• Acordator Chitară Capo poate fi folosit pe Chitările 
Normale, Acustice tip Folk și Chitările Electrice.
• Gama acordare: AO (27.5Hz) ---C8 (4186 Hz).
• Calibrare A4: 430Hz---450Hz
• Mod acordare: clip
• Acuratețe acordare: ±1cents
• Obiect acordare jumătate note: 6 66 666
• Alimentare: 1 bucată CR2032(3V).
• Greutate: 116g.

• Setare calibrare A4: Apăsați "A4/flat" pentru a crește sau 
descrește frecvența A4 în fiecare 1HZ de la 430hz la 450hz.
• După ce ați setat acordatorul, puneți acordatorul sau clama 
și strângeți-o tare pe instrument unde să poată detecta simplu 
vibrația
• Faceți un sunet cu instrumentul pe care doriți să îl acordați.
• Acordatorul detectează sunetul automat și vă arată nota 
redată. În funcție de nota arătată, puteți ajusta sunetul instru-
mentului (sus sau jos) până ce instrumentul dvs. Este acordat. 
În timpul acordării, ecranul va arăta următoarele circumstanțe.

• Porniți(sau opriți): Apăsați butonul "Power", afișajul LCD 
va fi roșu inițial și acordatorul e pregătit să deteceze vibrația.
• Vă rugăm să folosiți clema pentru a vă acorda instrumentul 
când acordatorul detectează simplu vibrația evidentă și 
puteți cânta instrumentul.
• Apăsați butonul "Power" pentru a-l opri când e pornit.
• Alegeți obiectele de acordat: Când este pornit, apăsați 
Item pentru a alege obiectele de acordate, care inițial sunt 
acordator chitară(G), acordator bass(B) și acordator cromat-
ic(C) în ordine.
• Setarea acordării jumătății de note: Acordator Sub 
Chitară(G) sau acordator de bass(B),aopsați" A4/Flat" 
pentru 1.5 secunde pentru a alege jumătăți de note în 
secvență 6 66 666 3 după care apăsați " A4/Flat" pentru a 
ieși.

Nu folosiți etanol, gasolină sau orice alte chimicale 
pentru a curăța ecranul LCD 
Nu aruncați sau scăpați dispozitivul în temperaturi 
ridicate, căldură și medii umede.
Dacă se întâmplă ceva neobișnuit, vă rugăm să scoateți 
bateriile și să le introduceți din nou după 10 secunde.
Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu e folosit mult timp.
Ecranul LCD dacă nu se vede bine, înlocuiți bateriile de 
îndată.
Modificările la dispozitiv nu are informații în dispozitiv. 


