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

KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

ŠPECIFIKÁCIA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1x gitarové capo s 
tunerom

• Gitarové capo s tunerom možno použiť pre normálne 
gitary, akustické ľudové gitary a elektrické gitary.
• Rozsah ladenia: AO (27,5Hz) ---C8 (4186 Hz) .
• Kalibrácia A4: 430Hz---450Hz
• Režim ladenia: klip
• Presnosť ladenia: ±1 cent
• Polotónové ladenie: 6 66 666
• Napájanie: 1 kus CR2032(3V).
• Hmotnosť: 116g.

• Nastavenie kalibrácie A4: Stlačením tlačidla „A4/Flat“ 
zvýšite alebo znížite frekvenciu A4 v každom 1 Hz v rozsahu 
od 430 Hz do 450 Hz.
• Po správnom nastavení ladičky nasaďte ladičku alebo ju 
pevne pripevnite na nástroj, kde môže ľahko zistiť vibrácie
• Vytvorte zvuk pomocou nástroja, ktorý chcete naladiť.
• Ladička automaticky rozpozná zvuk a podľa toho zobrazí 
názov noty. Na základe názvu noty zobrazeného na 
obrazovke môžete upraviť zvuk nástroja (hore alebo dole), 
kým sa váš nástroj nenaladí. Počas ladenia sa na obrazovke 
zobrazia nasledujúce okolnosti.

• Zapnutie (alebo vypnutie): Stlačte tlačidlo "Power", LCD 
displej sa najprv rozsvieti načerveno a tuner je pripravený 
detekovať vibrácie.
•  Použite svorku ladičky na pevné uchytenie nástroja tak, 
aby ladička ľahko rozpoznala zjavné vibrácie a neovplyvnila 
hranie nástroja.
• Stlačením tlačidla „Power“ ho vypnete, keď je napájanie 
zapnuté.
• Vyberte položky ladenia: Keď je napájanie zapnuté, stlačte 
tlačidlo „Item“ a vyberte položky ladenia, ktoré sa na začiat-
ku pohybujú od gitarovej ladičky (G), basovej ladičky (B) až 
po chromatickú ladičku (C).
• Nastavenie polovičných tónov: V režime ladenia gitary (G) 
alebo basovej ladičky (B) podržte stlačené tlačidlo „A4/Flat“ 
na 1,5 sekundy, aby ste vybrali 6 66 666 3 polovičné tóny v 
poradí a pokračujte v stláčaní „A4/Flat“ k východu.

Na čistenie obrazovky LCD ani krytu nepoužívajte etanol, 
benzín ani iné chemikálie.
Kryt LCD obrazovky nehádžte a neudierajte oň. Môže to 
spôsobiť poruchu zariadenia.
Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na miestach s 
vysokou teplotou, teplom a vlhkosťou.
Ak sa stane niečo neobvyklé, vyberte batérie a po 10 
sekundách ich znova vložte.
Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu.
Displej LCD je slabý alebo nejasný, vymeňte batérie čo 
najskôr.
Úprava zariadenia neobsahuje žiadne informácie.


