
Instrukcję



Specyfikacja

Ogólne:
 Powierzchnia 
 Regulowane podświetlenie
 Antypoślizgowa podstawa
 Trwało Zszyte Szwy
 Kabel z oplotem
 Podłączenie
 Wysokość
 Waga
 Wymiary (dł. x sz. x w.)

Zawartość opakowania:
 1337 RGB
 Instrukcję

Tekstylna




USB
3 mm
225 g
359 x 279 x 9 mm
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Zawartość opakowania



Podłączenie USB



Kontrola LED

Když je osvětlení vypnuté, stisknutím tlačítka na ovladači dvakrát rychle za sebou aktivujete 
osvětlení. Předvolený režim je trvalý a zelená je nastavena jako výchozí barva. Jedním 
stisknutím tlačítka na ovladači změníte barvu. Pořadí barev je následující: zelená, červená, 
modrá, žlutá, světle modrá, fialová a potom bílá. Stisknutím a podržením tlačítka ovladače 
ztlumíte osvětlení. Stisknutím tlačítka ovladače dvakrát rychle za sebou přepnete na další 
režim osvětlení.
V tomto režimu aktuálně vybraná barva pulzuje. Jedním stisknutím tlačítka na ovladači 
změníte barvu v předchozím pořadí. Stisknutím tlačítka dvakrát rychle za sebou přepnete na 
další režim osvětlení.
Ve třetím nastavitelném režimu osvětlení se barvy mění automaticky a průběžně. Stisknutím 
tlačítka ovladače jednou se barvy přestanou měnit a zůstane aktuální barva. Dalším 
stisknutím tlačítka se barvy znovu začnou měnit. Stisknutím a podržením tlačítka ztlumíte 
osvětlení. Chcete-li osvětlení vypnout, stiskněte tlačítko ovladače rychle dvakrát za sebou.
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Prowadnica 
do kabla



Uwaga

Společnost SHARKOON nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat, zejména z důvodu 
nevhodné manipulace.
Všechny pojmenované produkty a popisy jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné 
známky příslušných výrobců a jsou považovány za chráněné. Vzhledem k tomu, že společnost 
SHARKOON své produkty neustále vylepšuje, je změna designu a specifikací bez předchozího 
upozornění vyhrazena. Národní specifikace produktů se mohou lišit.
Veškerá práva, zejména (rovněž ve výtazích) na překlad, přetisk, reprodukování nebo kopírování nebo 
jiných technických prostředků, jsou vyhrazena. Porušení budou pokutována. Všechna práva vyhraze-
na zejména v případě udělení patentu nebo patentu na nástroj. Způsoby dodání a technické úpravy 
jsou vyhrazeny.

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a 
znovu použít.
 Když je na produktu uveden symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky, znamená to, že se na  
 tento produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Informujte se o místním separovaném  
 sběru elektrických a elektronických produktů. Postupujte podle místních předpisů a nelikvidu-
jte staré produkty s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu zabrání poten-
ciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Právní omezení

Likvidace starých produktů
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