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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNCĂRCARE

CURĂȚARE, STOCARE, MENTENANȚĂ

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Lumini LED 
ritmice
• 1x suport lumină
• 1x cablu de 
încărcare tip USB C
• 4 abțibilduri

• Luminile ritmice au un microfon incorporat sensibil care 
detectează muzica și sincronizează pe ritmul muzicii pe care 
o ascultați.
• Lumina conține 32 WS2812 lumini LED
• 4 niveluri de luminozitate
• 5 niveluri de viteză
• 18 moduri de culoare
• Algoritm inteligent pentru reducerea zgomotului
• Baterie incorporată reîncărcabilă

WARNING: Nu încărcați lumina la o sursă mai mare de 5V!
• Folosiți cablul inclus pentru încărcare
• Când încărcați, 4 lumini LED apar în față:
 - 4 lumini verzi: 75% - 100%
 - 3 lumini verzi: 50% - 75%
 - 2 lumini verzi: 25% - 50%
 - 1 lumină verde: mai puțin de 25%
 - lumină roșie: bateria are mai puțin de 5%

• Sunt în total 32 lumini LED în fața produsului și microfonul, 
portul de încărcare și 3 butoane pe partea din spate.
• Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul PORNEȘTE 
timp de 3 secunde – până ce luminile LED încep să străluce-
ască intermitent.
• Puneți lumina LED Rhythm lângă sursa de muzică și 
microfonul se va sincroniza cu ritmul muzicii dvs.
• Pentru a schimba modul de iluminare, apăsați butonul 
MODE SPEED – puteți alege din 5 modele diferite.
• Pentru a schimba culoarea LED-urilor apăsați COLOR 
BRIGHT – există 17 combinații de culori din care să alegeți.
• Pentru a schimba luminozitatea luminilor LED, țineți 
apăsat butonul COLOR BRIGHT.

• Nu expuneți lumina la lichide și umezeală peste 90%.
• Nu folosiți solvenți sau lichide pe ecran în afară de alcool pur.
• Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă 
defectele produsului cauzate de dezasamblare. 
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