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

KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

SPECIFIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILA

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• 1x Kapodaster za 
kitaro z vgrajenim 
uglaševalcem

• Kapodaster se lahko uporablja za običajne kitare, 
akustične ljudske kitare in električne kitare.
• Razpon uglaševanja: AO (27,5 Hz) --- C8 (4186 Hz).
• A4 kalibracija: 430Hz---450Hz
• Način uglaševanja: posnetek
• Natančnost uglaševanja: ±1 cent
• Element za uglasitev polnote: 6 66 666
• Moč: 1 kos CR2032(3V).
• Teža: 116g.

• Nastavitev kalibracije A4: Pritisnite "A4/flat", da povečate 
ali zmanjšate frekvenco A4 na vsakih 1 Hz v razponu od 430 
Hz do 450 Hz.
• Po pravilni nastavitvi sprejemnika ga namestite ali ga tesno 
pritrdite na instrument, kjer lahko zlahka zazna vibracije.
• Zazvonite inštrument, ki ga želite uglasiti.
• Uglaševalnik samodejno zazna zvok in ustrezno prikaže 
ime note. Na podlagi imena note, prikazanega na zaslonu, 
lahko prilagodite zvok svojega instrumenta (navzgor ali 
navzdol), dokler instrument ni uglašen. Med nastavljanjem 
bo na zaslonu prikazana naslednja okoliščina.

• Vklop (ali izklop): Pritisnite gumb "Power", LCD zaslon na 
začetku zasveti rdeče in sprejemnik je pripravljen za zazna-
vanje vibracij.
• Uporabite sponko uglaševalca, da trdno pritrdite inštru-
ment, kjer lahko sprejemnik zlahka zazna očitne vibracije in 
ne vpliva na igranje instrumenta.
• Pritisnite gumb "Power", da ga izklopite, ko je napajanje 
vklopljeno.
• Izberite elemente uglaševanja: Ko je napajanje vklopljeno, 
pritisnite "Element", da izberete elemente uglaševanja, ki se 
sprva gibljejo od kitarskega uglaševalca (G), bas uglašev-
alca (B), do kromatskega uglaševalca (C).
• Nastavitev uglaševanja polnote: V načinu uglaševanja 
kitare (G) ali uglaševalca nizkih tonov (B) držite pritisnjeno 
"A4/Flat" za 1,5 sekunde, da izberete 6 66 666 3 polovične 
note zaporedoma, in nadaljujte s pritiskom na "A4/Flat" za 
izstop.

Za čiščenje LCD zaslona ali pokrova ne uporabljajte 
etanola, bencina ali drugih kemikalij.
Ne spustite ali udarite pokrova na LCD zaslon. Lahko 
povzroči okvaro naprave.
Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte na visoko 
temperaturnih, vročih in vlažnih območjih.
Če se je zgodilo kaj nenavadnega, odstranite baterije in 
jih po 10 sekundah ponovno vstavite.
Ko naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite baterijo.
Če LCD-prikazovanje prične delovati slabše ali nejasno, 
prosimo, da čim prej zamenjate baterije.
Sprememba naprave ne vsebuje nobenih informacij v 
nasvetu.


