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

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

INSTRUKCJE

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x światło 
rytmiczne LED
• 1x stojak na 
światło
• 1x kabel USB-C 
do ładowania
• 4 naklejki

• Lampka rytmiczna posiada wbudowany czuły mikrofon, 
który wykrywa muzykę i synchronizuje się z rytmem muzyki, 
której słuchasz.
• Lampka zawiera 32 diody LED WS2812
• 4 poziomy jasności
• 5 poziomów prędkości
• 18 trybów kolorów
• Inteligentny algorytm redukcji szumów
• Wbudowany akumulator o dużej pojemności

OSTRZEŻENIE: Nie ładuj lampki na źródle zasilania silniejszym niż 5V!

• Do ładowania należy używać dołączonego kabla zasilającego.
• Podczas ładowania na froncie świecą się 4 diody LED:
 - 4 zielone diody: 75% - 100%
 - 3 zielone diody: 50% - 75%
 - 2 zielone diody: 25% - 50%
 - 1 zielona dioda: mniej niż 25%
 - światło czerwone: mniej niż 5% baterii 

• Na froncie produktu znajdują się 32 diody LED, a z tyłu 
mikrofon, port ładowania i 3 przyciski.
• Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk "POWER" 
przez 3 sekundy, aż diody LED zaczną migać.
• Umieść lampkę obok źródła muzyki, a mikrofon zsynchro-
nizuje się z jej rytmem.
• Aby zmienić tryb migania wciśnij przycisk "MODE 
SPEED" - do wyboru jest 5 różnych trybów.
• Aby zmienić kolor świateł naciśnij krótko przycisk 
"COLOR LIGHT" - do wyboru jest 18 kombinacji kolorysty-
cznych.
• Aby zmienić jasność świecenia diod należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk "COLOR BRIGHT".

• Nie wystawiaj lampy na działanie płynów i wilgoci.
• Nie używaj rozpuszczalników lub płynów na ekranie innych 
niż czysty alkohol.
• Nie należy samodzielnie demontować produktu. Gwarancja 
nie obejmuje wad produktu spowodowanych demontażem.

Nie ładuj lampki na źródle zasilania silniejszym niż 5V!
Nie narażać lampki na działanie płynów i wilgoci.
Nie używaj na ekranie rozpuszczalników i płynów innych niż 
czysty alkohol.
Nie należy samodzielnie demontować produktu. Gwarancja 
nie obejmuje wad produktu spowodowanych demontażem.


