LED KŠILTOVKA

PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou
potřebu.

BALENÍ OBSAHUJE
1x LED kšiltovka
1x USB kabel
1x příručka uživatele
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-

název výrobku: Magic Screen LED hat
typ baterie: polymérová baterie
model výrobku: HCY-007
velikost diepleje: 150 mm x 33 mm (vícejazyková verze) / 122 mm x 22 mm (anglická
verze)
vstupné napětí: 5V 1A
kapacita: 450 mAh
způsob dobíjení: USB vstup
čas dobíjení: 3-4 ure
čas použití: 8-10 ur (vícejazyková verze) / 15-20 hod (anglická verze)
životní doba baterie: do 500 dobíjecích cyklů nebo více

LED kšiltovku ovládáte pomocí aplikace kterou měníte jazyk, vzorce, rytmus a notifikace
hovorů.
LED kšiltovka umožňuje šetření energie a má vysoký výkon.
V čase dobíjení budete mít na displeji údaj o stavu baterie.
Způsob fungování: LED kšiltovka funguje na baterii, ovládáte ji pomocí aplikace ve vašem
telefonu. Po dobíjení můžete kšiltovku používat dál.

NÁVOD NA POUŽITÍ
1. Zapnutí kšiltovky provádíte stlačením tlačítka na zadní straně kšiltovky který podržíte
3 vteřiny.
2. Pokuď chcete kšiltovku vypnout, stlačte to samé tlačítko jěště jenou a podržte jej po
dobu 3 vteřin.
3. Výrobek funguje pouze přes mobilní aplikaci. Pro aktivaci bluetoothu v mobilním
zařízení stlačte a podržte LED displej.
4. Vmobilním zařízení otevřete stránku s aplikací a klikněte na spárované zařízení.
5. Jakmile se zařízení spáruje, můžete začít s použitím.
KATEGORIE
Způsob nastavení
Nastavení diepleje

Hudební nastavení

VLASTNOSTI

OBSAH
Čínština, tradiční čínština, angličtina, němčina,
Jazykové mutace portugalština, japonština, korejština, ruština,
francouština
Různé druhy animací a podpora vzorů, které vytvoříte
Vzorová animace
sami
Podporuje vícejazykovou verzi / (anglická verze)
Upravování textů
omezená pouze pro latinské znaky a arabské číslice
Upravování
Kreativní displej s grafity
grafitů
Nastavení
Fixované, vlevo, vpravo, nahoře, dole, blikající,
displeje
zrcadlové písmo, vločka, hrubý font
Rytmus
Poštění hudby + rytmus

MOBILNÍ APLIKACE »MAGIC DISPLAY«
1. Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu.
2. Otevřte aplikaci a stlačte »Connection« (bluetooth a informacie o lokaci morata musí
být zapnuté)
3. Na kšiltovce stlačte hlavní tlačítko.
4. Connection: Stlačte tlačítko osvěžit »Refresh« a nahoře označte možnosti Bluetooth
5. Connection: Nahoře vlevo stlačte šipku pro návrat, aby jste se vrátili na domácí stránku
6. Výběr jazyků: Nastavení jazyka
7. Stlačte ikonu (bílá tužka v kroužku),přesunete se na stránku pro úpravy
8. Edit: Když otevřete stránku pro úptavy, můžete texty upravovat del svého přání.
9. Edit: Na spodní straně se nachází tlačítko pro úpravy textů (bílá šipka v červeném
kroužku). Stlačením tohoto tlačítka se vám ukáže text který jste zadali v aplikaci.
10. Image: Přednastavené vzory
11. Music: Jědinečné dynamické vzory pro hudbu
12. Edit: Stlačením ikony vpravo nahoře upravujete text
13. Stlačením ikony pro čas kontrolujete také čas.

UPOZORNĚNÍ!
-

Jakmile je baterie dobitá, vytáhněte dobíjecí kabel (prodlužujete tak životnost baterie).
Nesmíte používat adaptéry (9V/2A, 12V/2A, 5V/3A itd.) můžou zkrátit životnost
baterie.
Výrobek v době dobíjení nepoužívejte, mohlo by dojít k přehřátí LED světel a jejich
zničení.
Výrobnek nesmí přijít do kontaktu s vodou.
Čištění: Baterii a LED displej vytáhněte s kšiltovky, potom ji můžete oprat.

