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

KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

SPECIFIKACIJE OPOZORILA

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• Barvna svetlobna 
škatla
• USB kabel
• LED trak
• Napajalni adapter 
5V EU/US Plug

•  Možnost nastavitve barvnega ravnovesja za vsak LED trak 
posebej.
• Posamezno nastavljivo območje zajema za vsak LED trak
• Celotna povprečna barva za način izračuna vseh površin
•  Način stalne osvetlitve ozadja.
• Zajem iz videa
• Zajemanje iz iger (GDI, DirectX 10/11)
• Podpira največ 300 LED

• Windows: Ambibox ali Prismatik
•  Povezava za prenos: ambibox.ru/en
•  Mac Os/Linux: Prismatik
•  Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android TV/TV omarice (razen znamke Xiaomi) (različica 
Android 5.1 do 8.0): aplikacija Android Ambi Light 
(programska oprema za plačila tretjih oseb)

Povezava za prenos: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page Zaženite programsko opremo Ambibox, ki se 
samodejno minimizira v sistemu, zato z desno miškino tipko 
kliknite na njeno ikono in izberite “Prikaži”. V meniju »Inteli-
gentni zaslon z osvetlitvijo ozadja« izberite napravo in 
izberite nastavitev »Adalight«.
Kliknite na “vhod” in izberite vhod COM, pod katerim je bila 
zaznana vaša naprava. Če niste prepričani kateri vhod izbra-
ti, poglejte v upravitelja naprav, ki prikazuje vse USB vhode. 
Opomba: USB vhod morajo biti CH340(COM*), če tega 
vhoda nimate, prenesite CH340 Gonilnik::https://drive.goo-
gle.com/open?id=1GS5FrjN5620I_RKJMOe5IAGNSqlke9jC 
Če ste izbrali pravilni vhod bo naprava v levem spodnjem 
kotu vašega zaslona izpisala “Povezano”. Shranite 
nastavitve in preizkusite TV luči!

• LED trak deluje šele po namestitvi in nastavitvi
• LED trak deluje pravilno šele po namestitvi na televizor 
ali računalnik. Če deluje le nekaj LED luči, morate spre-
meniti nastavitve. Če imate težave pri nastavitvi luči, je 
tukaj videoposnetek namestitve, ki vam lahko pomaga: 
https://youtu.be/UAUyKvEt7aE.

NAVODILA ZA UPORABO


