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D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD NA POUŽITIE

VAROVANIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1 x Svetelný box 
vo farbe snov
• 1 x USB kábel
• 1 x LED pásik
• Napájací adaptér 
5V EU/US zástrčka

• Nastavenie vyváženia farieb pre každý LED pás zvlášť.
• Individuálne nastaviteľná oblasť snímania pre každý LED 
pásik
• Celková priemerná farba pre režim výpočtu všetkých 
oblastí
• Režim stáleho podsvietenia (lampy).
• Snímanie z videa
• Snímanie z hier (GDI, DirectX 10/11)
• Podpora max 300 LED diód

Odkaz na stiahnutie: http://www.ambibox.ru/en/index.php/-
Main_Page Spustite softvér Ambibox, automaticky sa minimalizuje 
na systémovú lištu, takže kliknite pravým tlačidlom myši na jeho 
ikonu a vyberte možnosť Zobraziť. V ponuke „Inteligentné podsvi-
etenie displeja“ vyberte zariadenie a nastavte ho ako „Adalight“ 
Vyberte port a vyberte port COM, ako ktorý bolo rozpoznané vaše 
zariadenie, ak si nie ste istí, pozrite sa do správcu zariadení, ktorý 
zobrazuje port USB. Poznámka: USB port by mal byť 
CH340(COM*), ak nie, stiahnite si CH340
Driver:https://drive.google.com/open?id=1GS5FrjN5620I_RK-
JMOe5IAGNSqlke9jC Ak vyberiete správne, stav zariadenia by mal 
uvádzať: Pripojené v ľavej spodnej časti obrazovky. Uložte svoje 
nastavenia a teraz by ste to mali mať možnosť vyskúšať!

• Windows: Ambibox alebo Prismatik
• Odkaz na stiahnutie: ambibox.ru/en
• Mac OS/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android TV/TV boxy (okrem značky Xiaomi) (Android 5.1 
až 8.0 verzie): Android Ambi Light aplikácia (platobný softvér 
tretej strany)

• LED pásik funguje až po inštalácii a nastavení
• LED pásik funguje správne až po inštalácii na TV alebo PC. 
Ak funguje iba niekoľko LED svetiel, musíte vykonať nastave-
nia. Ak máte problémy s nastavením svetiel, tu je video z 
inštalácie, ktoré vám môže pomôcť: https://youtu.be/U-
AUyKvEt7aE.


