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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 ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Φωτεινό 
χρωματιστό κουτί 
Dream
• Καλώδιο USB
• Λωρίδα LED
• Μετασχηματιστής 
ρεύματος 5V Βύσμα 
ΕΕ/ΗΠΑ

• Ρύθμιση ισορροπίας χρώματος για κάθε λωρίδα LED ξεχωριστά.
• Ξεχωριστή ρυθμιζόμενη περιοχή λήψης για κάθε λωρίδα LED
• Συνολικός μέσος όρος χρώματος για τη λειτουργία υπολογισμού 
όλων των περιοχών
• Λειτουργία μόνιμου οπίσθιου φωτισμού (λάμπα).
• Λήψη από βίντεο
• Λήψη από παιχνίδια (GDI, DirectX 10/11)
• Υποστήριξη μέγ. 300LED

• Windows: Ambibox ή Prismatik
•  Σύνδεσμος λήψης: ambibox.ru/en
•  Mac Os/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Κουτιά Android TV/TV (εκτός από τη μάρκα Xiaomi) (έκδοση Android 
5.1 έως 8.0): Εφαρμογή Android Ambi Light (Λογισμικό πληρωμής 
τρίτων)

Σύνδεσμος λήψης: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page 
Εκτελέστε το λογισμικό Ambibox, ελαχιστοποιείται αυτόματα 
στο σύστημα, επομένως κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιό του και 
επιλέξτε εμφάνιση. Στο μενού «Έξυπνη οθόνη οπίσθιου 
φωτισμού» επιλέξτε συσκευή και ορίστε την ως «Adalight». 
Επιλέξτε Θύρα και επιλέξτε τη θύρα COM που έχει εντοπιστεί η 
συσκευή σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, ρίξτε μια ματιά στη 
διαχείριση συσκευών που εμφανίζει τη θύρα USB. Σημείωση: η 
θύρα USB πρέπει να είναι CH340(COM*), αν όχι, κάντε λήψη 
του CH340
Πρόγραμμα οδήγησης: 
https://drive.google.com/open?id=1GS5FrjN5620I_RK-
JMOe5IAGNSqlke9jC
Εάν επιλέξετε σωστά, η Κατάσταση της συσκευής θα πρέπει να 
λέει Συνδεδεμένη στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης. 
Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και τώρα θα πρέπει να μπορείτε 
να το δοκιμάσετε!

• Η ταινία led λειτουργεί μόνο μετά την εγκατάσταση και 
τη ρύθμιση
• Η ταινία led λειτουργεί σωστά μόνο μετά την 
εγκατάσταση στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή. Εάν 
λειτουργούν μόνο λίγες λυχνίες led, πρέπει να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη 
ρύθμιση των φώτων, τότε εδώ είναι ένα βίντεο της 
εγκατάστασης που μπορεί να σας βοηθήσει: https://you-
tu.be/UAUyKvEt7aE.


