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KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• Pudełko wymar-
zonych kolorowych 
światełek
• Kabel USB
• Taśma LED
• Adapter zasilania 
ze wtyczką 5 V 
EU/US

• Ustawienie balansu kolorów dla każdego paska LED 
osobno.
• Indywidualnie regulowany obszar przechwytywania dla 
każdego paska LED
• Tryb obliczania ogólnego średniego koloru dla wszystkich 
obszarów
• Tryb stałego podświetlenia (lampa)
• Przechwytywanie obrazu wideo
• Przechwytywanie z gier (GDI, DirectX 10/11)
• Obsługa max 300LEDs

• Windows: Ambibox lub Prismatik
• Link do pobrania: ambibox.ru/pl
• Mac Os/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Dekodery TV (z wyjątkiem marki Xiaomi) / Android TV 
(Android 5.1 do 8.0 wersja): Aplikacja Android Ambi Light 
(oprogramowanie płatne innej firmy)

Link do pobrania: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page Uruchom oprogramowanie  Ambibox. Automatycznie 
minimalizuje się do zasobnika systemowego, więc kliknij prawym 
przyciskiem myszy na jego ikonę i wybierz „Pokaż”. W menu 
„Inteligentny wyświetlacz z podświetleniem” wybierz urządzenie i 
ustaw je jako „Adalight”. Wybierz Port i wybierz port COM, jako 
Twoje urządzenie. Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do menadżera 
urządzeń, który pokazuje porty USB. Uwaga: Wybrany port USB 
powinien nazywać się  CH340(COM*). Jeśli tak się nie nazywa, 
proszę pobrać sterownik  CH340  https://drive.goo-
gle.com/openid=1GS5FrjN5620I_RKJMOe5IAGNSqlke9jC, jeśli 
został wybrany prawidłowo, status urządzenia powinien wskazy-
wać „Połączono” w lewym dolnym rogu ekranu. Zapisz ustawienia, 
teraz powinieneś być w stanie przetestować urządzenie!

Pasek LED działa tylko po zainstalowaniu i ustawieniu
Pasek LED działa poprawnie tylko po zainstalowaniu go na 
telewizorze lub komputerze. Jeśli działa tylko kilka świateł 
LED, musisz zmienić ustawienia. Jeśli masz problemy z 
ustawieniem świateł, to tutaj jest filmik z instalacji, który 
może Ci pomóc: https://youtu.be/UAUyKvEt7aE.


