CZAPKA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją na
przyszłość..

PAKIET ZAWIERA
1x czapka LED
1x kabel USB
1x instrukcja obsługi
1x roczna gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-

nazwa produktu: Magic Screen LED hat
typ baterii: bateria polimerowa
model produktu: HCY-007
rozmiar ekranu: 150 mm x 33 mm (wersja wielojęzyczna) / 122 mm x 22 mm (angielska
wersja)
napięcie wejściowe: 5V 1A
pojemność: 450 mAh
metoda ładowania: kabelek USB
czas ładowania: 3-4 godziny
czas używania: 8-10 godz. (wersja wielojęzyczna) / 15-20 godz. (angielska wersja)
żywotność baterii: do 500 cykli ładowania lub więcej

Kontrola ekranu LED za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zmieniaj tekst, wzór, rytm i przypominanie
o połączeniach.
Czapka LED nie wykorzystuje dużo energii i ma dużą pojemność.
Podczas ładowania baterii można monitorować na ekranie, kiedy jest już w pełni naładowana i kiedy
jest rozładowana.
Sposób działania: Czapka LED działa na baterię i jest sterowana za pomocą aplikacji mobilnej. Po
naładowaniu czapki, można ją ponownie używać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się z tyłu po prawej stronie
pod osłoną diody LED przez 3 sekundy.
2. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy.
3. Produkt działa tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aby połączyć czapkęz telefonem
włącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym, naciśnij i przytrzymaj ekran LED.
4. Na urządzeniu mobilnym otwórz stronę aplikacji i dotknij podłączonego urządzenia.
5. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz zacząć z niego korzystać.
KATEGORIA

CHARAKTERYSTYKA

Tryb ustawień

Wersje językowe

Ustawienia
wyświetlania

Przykładowa animacja
Edycja tekstu
Edycja grafiki
Ustawienia wyświetlacza

Ustawienia muzyki

Rytm

OPIS
chiński, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki,
portugalski, japoński, koreański, rosyjski, francuski
Różne typy animacji i wzorców pomocniczych,
które tworzysz samodzielnie
Obsługuje wersję wielojęzyczną / (wersja angielska)
ograniczona do cyfr angielskich i arabskich, tylko
symbole
Kreatywny ekran z grafiki
Zmiany, lewa, prawa, góra, dół, miganie, czcionka
lustrzana, płatek śniegu, pogrubienie
Odtwarzanie muzyki + rytm

APLIKACJA MOBILNA »MAGIC DISPLAY«
1. Pobierz aplikację, skanując kod QR.
2. Otwórz aplikację, naciśnij przycisk »Connection« (Bluetooth i informacje o lokalizacji muszą
być włączone)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Naciśnij przycisk na czapce.
Connection: Naciśnij przycisk odświeżania »Refresh« i zaznacz powyżej opcję Bluetooth
Connection: Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej
Language selection: Ustawienia językowe
Dotknij ikony (biały ołówek w kółku), aby przejść do edycji strony
Edit: Po otwarciu strony edycji możesz edytować tekst według własnych upodobań.
Edit: U dołu znajduje się przycisk tekstowy (biała strzałka w czerwonym kółku). Po naciśnięciu
przycisku tekst wpisany na stronie edycji pojawi się jako edytowany.
Image: Gotowe szablony
Music: Unikalne dynamiczne wzory rytmiczne
Edit: Możesz edytować obrazy, klikając ikonę w prawym górnym rogu
Możesz także zmierzyć czas, naciskając ikonę zegara.

OSTRZEŻENIE!
-

Po całkowitym naładowaniu baterii wyłącz urządzenie (w celu ochrony żywotności baterii).
Używanie ładowarek nadprądowych jest zabronione (9V/2A, 12V/2A, 5V/3A itd.), w celu
utrzymania bezpiecznego procesu ładowania baterii.
Nie używaj produktu podczas ładowania, aby uniknąć spalenia diody LED lub wewnętrznych
części zasilacza.
Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci.
Czyszczenie: Wyjmij baterię i wyświetlacz LED z czapki, a następnie możesz go normalnie
umyć.

Prawidłowa utylizacja odpadów

Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając
prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby spowodować niewłaściwe
utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby
naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw
dmowoych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy
WE.

