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

KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD

NÁVOD NA NABÍJANIE

ČISTENIE, SKLADOVANIE, ÚDRŽBA

VAROVANIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1 x LED rytmické 
svetlo
• 1 x stojan na 
svetlo
• 1 x nabíjací kábel 
USB C.
• 4 nálepky

• Rytmické svetlo má vstavaný citlivý mikrofón, ktorý 
detekuje hudbu a synchronizuje sa s rytmom hudby, ktorú 
počúvate.
• Svetlo obsahuje 32 LED svetiel WS2812
• 4 úrovne jasu
• 5 rýchlostí
• 18 farebných režimov
• Inteligentný algoritmus redukcie šumu
• Vstavaná vysokokapacitná nabíjateľná batéria

UPOZORNENIE: Nenabíjajte svetlo na zdroji silnejšom ako 5V!
• Na nabíjanie použite dodaný napájací kábel
• Pri nabíjaní sa vpredu rozsvietia 4 LED diódy:
 - 4 zelené svetlá: 75% - 100%
 - 3 zelené svetlá: 50% - 75%
 - 2 zelené svetlá: 25% - 50%
 - 1 zelené svetlo: menej ako 25%
 - červené svetlo: menej ako 5% batérie 

• Na prednej strane výrobku je 32 LED svetiel a mikrofón, 
nabíjací port a 3 tlačidlá na zadnej strane.
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla „NAPÁJANIE“ na 3 
sekundy - kým nezačnú blikať kontrolky LED.
• Umiestnite diódu LED Rhythm vedľa zdroja hudby a 
mikrofón sa bude synchronizovať s rytmom vašej hudby.
• Ak chcete zmeniť režim blikania, stlačte tlačidlo „MODE 
SPEED“ - môžete si vybrať z 5 rôznych režimov.
• Na zmenu farby LED svetiel stlačte krátko tlačidlo 
„COLOR LIGHT“ - na výber je 17 farebných kombinácií.
• Ak chcete zmeniť jas LED svetla, stlačte a podržte tlačidlo 
„COLOR BRIGHT“.

• Nevystavujte svetlo tekutinám a vlhkosti> 90%.
• Na obrazovku nepoužívajte rozpúšťadlá ani kvapaliny 
okrem čistého alkoholu.
• Výrobok nerozoberajte sami. Záruka sa nevzťahuje na 
chyby výrobku spôsobené demontážou.
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