NAVODILA

VSEBINA PAKETA
• 1x LED ritem luč
• 1x stojalo
• 1x USB C kabel

NAVODILA
MODE / SPEED
COLOR / BRIGHT
POWER

za napajanje

• 4 nalepke

NAVODILA

NAVODILA ZA POLNJENJE
OPOZORILO: luči ne polnite na viru močnejšem od 5V!

• Za polnjenje uporabite priloženi napajalni kabel
• Ob polnjenju se na prednji strani prižgejo 4 LED-ice:
- 4 zelene luči: 75% - 100%
- 3 zelene luči: 50% - 75%
- 2 zeleni luči: 25% - 50%

- 1 zelena luč: manj kot 25%

- rdeča luč: manj kot 5% baterije

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE, VZDRŽEVANJE
• Luči ne izpostavljajte tekočinam in vlagi >90%.
• Na ekranu ne uporabljajte topil ali tekočine, razen čistega

SPECIFIKACIJE
• Ritem luč ima vgrajen občutljiv mikrofon, ki zazna glasbo v
prostoru in sinhronizira utripanje luči po ritmu
• Luč vsebuje 32 WS2812 LED žarnic
• 4 stopnje svetlosti
• 5 stopenj hitrosti utripanja
• 18 barvnih programov
• Pametni algoritem za zmanjšanje hrupa v ozadju
• Vgrajena polnilna baterija visoke zmogljivosti

NAVODILA ZA UPORABO
•

Na sprednji strani luči je 32 LED-ic, na hrbtni strani pa
mikrofon, vhod za polnjenje in trije gumbi.

• Napravo prižgemo tako, da 3 sekunde tiščimo gumb
“POWER” - dokler LED lučke ne začnejo utripati.

• LED Ritem luč postavimo ob vir glasbe in mikrofon bo sam
poskrbel za sinhronizacijo z ritmom vaše glasbe.
• Način utripanja spreminjamo s pritiskom na gumb “MODE

SPEED” - izbiramo med 5 različnimi načini.

• Barvo LED luči spreminjamo s kratkim pritiskom na gumb

“COLOR BRIGHT” - na izbiro je 17 barvnih kombinacij.

alkohola.

• Produkta ne razstavljajte sami. Garancija ne krije okvar
izdelka, ki so povzročene z razstavljanjem.

OPOZORILA
Luči ne polnite na viru močnejšem od 5V!
Luči ne izpostavljajte tekočinam in vlagi >90%.
Na ekranu ne uporabljajte topil ali tekočine, razen čistega alkohola.
Produkta ne razstavljajte sami. Garancija ne krije okvar
izdelka, ki so povzročene z razstavljanjem.

GARANCIJA
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.

KONTAKT
E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

• Svetlost LED luči spreminjamo z dolgim pritiskom na
gumb “COLOR BRIGHT”.
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