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

КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1 x LED 
ритмична светлина 
•  1 x светлинна 
стойка 
•  1 x USB C кабел 
за зареждане 
•  4 стикера

• Ритмичната светлина има вграден чувствителен 
микрофон, който открива музика и се синхронизира с 
ритъма на музиката, която слушате. 
• Светлината съдържа 32 WS2812 LED светлини 
• 4 нива на яркост 
• 5 нива на скоростта 
• 18 цветни режима 
• Интелигентен алгоритъм за намаляване на шума 
• Вградена акумулаторна батерия с голям капацитет 

ВНИМАНИЕ: Не зареждайте светлината върху източник, по-силен от 5V!

• Използвайте предоставения захранващ кабел за зареждане 
• При зареждане 4 светодиода светват отпред: 
 - 4 зелени светлини: 75% - 100% 
 - 3 зелени светлини: 50% - 75% 
 - 2 зелени светлини: 25% - 50% 
 - 1 зелена светлина: по-малко от 25% 
 - червена светлина: по-малко от 5% батерия

• Отпред на продукта има 32 LED светлини и микрофона, порта 
за зареждане и 3 бутона на гърба. 

• За да включите устройството, натиснете бутона "POWER" за 
3 секунди - докато led светлините започнат да мигат. 

• Поставете led ритмичните светлини до източника на музика и 
микрофонът ще се синхронизира с ритъма на вашата музика. 

• За да промените мигащия режим натиснете бутона "MODE 
SPEED" - можете да избирате между 5 различни режима.

• За да промените цвета на LED светлините, натиснете за 
кратко бутона "COLOR LIGHT" - има 17 цветови комбинации, 
от които да избирате. 

• За да промените яркостта на светодиодната светлина, 
натиснете и задръжте бутона "COLOR BRIGHT".

• Не излагайте светлината на течности и влага> 90%. 
• Не използвайте разтворители или течности на екрана, 
различни от чист алкохол. 
• Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива 
дефекти на продукта, причинени от разглобяване.

Не зареждайте светлината върху източник, по-силен от 5V! 
Не излагайте светлината на течности и влага> 90%. 
Не използвайте разтворители или течности на екрана, 
различни от чист алкохол. 
Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива 
дефекти на продукта, причинени от разглобяем. 


