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КОНТАКТИ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1 x Кутия за 
съхранение на 
фоновото 
осветление
•  1 x USB кабел 
•  1 x LED лента
• Захранващ кабел 
с 5V EU/US 
щепсел

• Цветови настройки на всяка LED лента по отделно. 
• Регулируема осветяемост на всяка LED лента по 
отделно
• Режим за балансиране на цветовете за всички 
осветяеми зони
• Режим на постоянна подсветка (режим лампа)
• Улавя, пресъздава и увеличава интензитета на 
цветовете, които преобладават на екрана
• Улавя, пресъздава и увеличава интензитета на 
цветовете, които преобладават, докато играете 
видеоигри (GDI, DirectX 10/11)
• Поддържа максимум 300 светодиода

Линк за сваляне: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page 
Стартирайте програмата Ambibox, тя ще се минимизира в 
системния панел, за да я отворите трябва да кликнете с 
десен бутон върху иконата и да изберете “Show“. В меню 
"Intelligent backlight display" изберете наличното устройство 
и го задайте като "Adalight". Изберете порта и ком-порта, 
към който Вашето устройство е било разпознато. Ако не 
сте сигурни, проверете в диспечера на устройствата кой е 
порта. Бележка: USB-порта трябва да е CH340(COM*), ако 
не е, моля изтеглете драйвера за CH340 на: https://drive.-
google.com/open?id=1GS5FrjN5620I_RKJMOe5IAGNSql-
ke9jC 
Ако устройството е инсталирано правилно, статусът му 
трябва бъде „Connected“, като това ще бъде индикирано в 
долния ляв ъгъл на екрана. Настройте го според Вашите 
предпочитания и така ще можете да го изпробвате!

• Windows: Ambibox или Prismatik
• Линк за сваляне: ambibox.ru/en
• Mac Os/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android телевизор/ТВ бокс (с изключение на Xiaomi) 
(версия Android 5.1 до 8.0): Android Ambi Light Application 
(платен софтуер, предоставен от трета страна)

Не зареждайте светлината върху източник, по-силен от 5V! 
Не излагайте светлината на течности и влага> 90%. 
Не използвайте разтворители или течности на екрана, 
различни от чист алкохол. 
Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива 
дефекти на продукта, причинени от разглобяем. 


