POKYNY

OBSAH BALENÍ
• 1 x rytmické LED

světlo

POKYNY
MODE / SPEED
COLOR / BRIGHT

• 1 x světelný stojan
• 1 x nabíjecí USB

POWER

C kabel.

POKYNY

POKYNY PRO NABÍJENÍ
VAROVÁNÍ: Nenabíjejte světlo na zdroji silnějším než 5V!

• K nabíjení použijte dodaný napájecí kabel
• Při nabíjení se na přední straně rozsvítí 4 LED diody:
- 4 zelená světla: 75% - 100%
- 3 zelená světla: 50% - 75%

• 4 samolepky

- 2 zelená světla: 25% - 50%

- 1 zelené světlo: méně než 25%

- červené světlo: méně než 5% baterie

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA

SPECIFIKACE
• Rytmické světlo má vestavěný citlivý mikrofon, který
detekuje hudbu a synchronizuje se s rytmem hudby, kterou
posloucháte.
• Světlo obsahuje 32 LED světel WS2812
• 4 úrovně jasu
• 5 rychlostních stupňů
• 18 barevných režimů
• Inteligentní algoritmus redukce šumu
• Vestavěná vysokokapacitní dobíjecí baterie

POKYNY

• Na přední straně výrobku je 32 LED diod a na zadní straně

mikrofon, nabíjecí port a 3 tlačítka.

• Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko „POWER“ na
3 sekundy – dokud LED diody nezačnou blikat.

• Umístěte kontrolku LED Rhythm vedle zdroje hudby a
mikrofon se synchronizuje s rytmem vaší hudby.
• Chcete-li změnit režim blikání, stiskněte tlačítko „MODE

SPEED“ - můžete si vybrat mezi 5 různými režimy.

• Chcete-li změnit barvu LED světel, stiskněte krátce tlačít-

ko „COLOR LIGHT“ - na výběr je 17 barevných kombinací.

• Chcete-li změnit jas LED světla, stiskněte a podržte tlačítko „COLOR BRIGHT“.

• Nevystavujte světlo kapalinám a vlhkosti nad 90%.
• Na obrazovku nepoužívejte jiná rozpouštědla ani kapaliny

než čistý alkohol.

• Nerozebírejte výrobek sami. Záruka se nevztahuje na vady
výrobku způsobené demontáží.

VAROVÁNÍ
Nenabíjejte světlo na zdroji silnějším než 5V!
Nevystavujte světlo kapalinám a vlhkosti nad 90%.
Na obrazovku nepoužívejte jiná rozpouštědla ani kapaliny než čistý alkohol.
Nerozebírejte výrobek sami. Záruka se nevztahuje na
vady výrobku způsobené demontáží.

ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

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

