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POWER

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

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1 x φωτορυθμικό 
LED
• 1 x βάση για φως
• 1 x καλώδιο 
φόρτισης USB C
• 4 αυτοκόλλητα

• Το φωτορυθμικό διαθέτει ενσωματωμένο ευαίσθητο μικρόφωνο, το 
οποίο ανιχνεύει τη μουσική και συγχρονίζεται με τον ρυθμό της μουσικής 
που ακούτε.
• Ο λαμπτήρας περιέχει 32 φώτα LED WS2812
• 4 επίπεδα φωτεινότητας
• 5 επίπεδα ταχύτητας
• 18 λειτουργίες χρώματος
• Ευφυής αλγόριθμος μείωσης θορύβου
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής χωρητικότητας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φορτίζετε τον λαμπτήρα σε πηγή ισχυρότερη από 5V!

• Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για φόρτιση

• Κατά τη φόρτιση, 4 LED ανάβουν στο μπροστινό μέρος:
 - 4 πράσινα φώτα: 75% - 100%
 - 3 πράσινα φώτα: 50% - 75%
 - 2 πράσινα φώτα: 25% - 50%
 - 1 πράσινο φως: λιγότερο από 25%
 - κόκκινο φως: λιγότερο από 5% μπαταρία 

• Υπάρχουν 32 φώτα LED στο μπροστινό μέρος του προϊόντος και το 
μικρόφωνο, θύρα φόρτισης και 3 κουμπιά στο πίσω μέρος.

• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί "POWER" για 
3 δευτερόλεπτα - μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα φώτα LED.

• Τοποθετήστε το φωτορυθμικό LED δίπλα στην πηγή της μουσικής και 
το μικρόφωνο θα συγχρονιστεί με τον ρυθμό της μουσικής σας.

• Για να αλλάξετε τη λειτουργία που αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί 
"MODE SPEED" - μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές 
λειτουργίες.

• Για να αλλάξετε το χρώμα των φώτων LED, πατήστε σύντομα το 
κουμπί "COLOR BRIGHT" - υπάρχουν 17 συνδυασμοί χρωμάτων για να 
διαλέξετε.

• Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του λαμπτήρα LED, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί "COLOR BRIGHT".

• Μην εκθέτετε τον λαμπτήρα σε υγρά και υγρασία> 90%.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά στην οθόνη εκτός από 
καθαρό οινόπνευμα.
• Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνοι σας. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει ελαττώματα προϊόντος που προκαλούνται από 
την αποσυναρμολόγηση.

Μη φορτίζετε τον λαμπτήρα σε πηγή ισχυρότερη από 5V!
Μην εκθέτετε τον λαμπτήρα σε υγρά και υγρασία> 90%.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά στην οθόνη εκτός 
από καθαρό οινόπνευμα.
Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το προϊόν. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει ελαττώματα προϊόντος που προκαλούνται 
από την αποσυναρμολόγηση.


