
LED STRIP

POWER ADAPET

USB/PLUG-IN

DREAM COLOR
LIGHT BOX

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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNCĂRCARE

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Cutie culori ca 
în vise
• 1x Cablu USB
• 1x Curea LED
• Adaptor 5V 
Compatibil EU/US

• Balansul culorilor pentru fiecare curea LED separat.
• Zonă capturabilă pentru fiecare curea LED
• Culoare medie pentru toate modurile de calcul
• Lumină de fundal permanentă mod (lampă)
• Capturați din video
• Capturați din jocuri (GDI, DirectX 10/11)
• Suportă maximum 300LEDuri

Link descărcare:http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page Rulați programul Ambibox, se minimizează în 
partea dreaptă deci puteți face clic dreapta pe icoană și 
selectați arătați. Sub Afișajul lumină inteligent  selectați 
dispozitivul și setați apoi portul și portul COM pe care a fost 
conectat dispozitivul dvs., dacă nu sunteți sigur vă puteți uita 
în Device Manager la porturile URB. Portul USB ar trebui să fie 
CH340(COM*), dacă nu, vă rugăm să descărcați varianta 
CH340
Driver:https://dr ive.google.com/open?id=1GS5Fr-
jN5620I_RKJMOe5IAGNSqlke9jC Dacă ați selectat corect 
dispozitivul statusul ar trebui să spună: Conectat în partea din 
stânga a ecranului. Salvați setările dvs. și acum puteți încerca!

• Windows: Ambibox sau Prismatik.
• Link descărcare: ambibox.ru/en
• Mac Os/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android TV/TV boxes (cu excepția brandului Xiaomi) 
(Android 5.1 până la 8.0 version): Aplicație Android Ambi 
Light (Program plăți terțe părți)

• Lumina LED funcționează doar după instalare și config-
urare
• Lumina LED funcționează corespunzător doar după 
instalarea ei pe TV sau PC. Dacă funcționează doar 
câteva trebuie să intrați în setări. Dacă aveți probleme 
făcând luminile, atunci aveți un video cu instalarea care 
vă poate ușura treaba: https://youtu.be/UAUyKvEt7aE.


