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KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

MŰSZAKI ADATOK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• Álom színű 
világítódoboz
• USB kábel
• LED-csík
• Hálózati adapter 5 
V EU/US Plug

• Színegyensúly beállítása minden LED-csíkhoz külön.
• Egyénileg állítható rögzítési felület minden LED-csíkhoz
• Átlagos szín minden terület számítási módhoz
• Állandó háttérvilágítás (lámpa) üzemmód
• Rögzítés videóról
• Rögzítés játékokból (GDI, DirectX 10/11)
• Maximum 300 LED-et támogat

• Windows: Ambibox vagy Prismatik
• Letöltési link: ambibox.ru/en
• Mac Os/Linux: Prismatik
•  Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android TV/TV dobozok (a Xiaomi márka kivételével) 
(Android 5.1–8.0 verzió): Android Ambi Light alkalmazás 
(harmadik fél fizetési szoftvere)

Letöltési link: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page Futtassa az Ambibox szoftvert, amely automati-
kusan a tálcára minimalizálja magát, ezért kattintson jobb 
gombbal az ikonjára, és válassza a Mutassa lehetőséget. Az 
"Intelligens háttérvilágítású kijelző" menüben válassza ki az 
eszközt, és állítsa be az "Adalight" beállítást. Válassza ki a 
portot, és válassza ki azt a COM-portot, amelyen eszközét 
észlelte, ha nem biztos benne, tekintse meg az USB-portot 
mutató eszköz kezelőjét. Megjegyzés: az USB-portnak 
CH340(COM*)-nak kell lennie, ha nem, töltse le a CH340-et
Illesztőprogram:https://drive.google.com/open?id=1GS5Fr-
jN5620I_RKJMOe5IAGNSqlke9jC Ha helyesen lett kiválaszt-
va, az eszköz állapotának a következőnek kell lennie: Csatla-
koztatva a képernyő bal alsó részén. Mentse el a 
beállításokat, és most már tesztelheti is!

A led csík csak beszerelés és beállítás után működik
A led csík csak a TV-re vagy számítógépre történő 
felszerelés után működik megfelelően. Ha csak néhány 
led lámpa működik, módosítania kell a beállításokat. Ha 
problémái vannak a lámpák beállításával, akkor itt egy 
videó a telepítésről, amely segíthet: https://youtu.be/U-
AUyKvEt7aE.


