návod k použití

párty přítelkyně

PP02
INDIKACE
NABÍJENÍ

BATERIE
550 mAh
stisknutí:
VOLBA REŽIMU
delší podržení:
OTEVŘENÍ MENU
pokud otevřené menu:
POSUN V MENU

klikání do rytmu:
RYCHLOST BLIKÁNÍ
pokud otevřené menu:
ZMĚNA AKTUÁLNĚ
ZVOLENÉ HODNOTY

delší podržení MODE
a BPM/SET zároveň:
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ PP02

MODE

USB konektor:
NABÍJENÍ

BPM/SET

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Párty přítelkyni zapneš/vypneš podržením tlačítek MODE a BPM/SET zároveň.
Při zapnutí se zobrazí stav baterie, vypnutí je signalizováno animací prostředních diod.

MÓDY SVÍCENÍ
V Párty přítelkyni je nahráno několik módů svícení a animací. Změnu módu provedeš krátkým
stisknutím tlačítka MODE. Změnu barvy provedeš v menu (viz níže).

RYCHLOST BLIKÁNÍ
Klikáním na tlačítko BPM/SET nastavuješ rychlost blikání. Tlačítko mačkáš do rytmu hudby,
např. na první dobu např. 10x za sebou v řadě. Z naklikaného tempa Párty přítelkyně
počítá průměr. Po naklikání počkej několik sekund, než začneš klikat tempo nové. Klikání
se jinak započítá do předchozího měření.

MENU
Drž tlačítko MODE, dokud se nerozsvítí první z prostředních diod - to signalizuje
otevření menu. Tlačítkem MODE posouváš mezi položkami menu, tlačítkem BPM/SET měníš
nastavení aktuálně zvolené položky. Menu se při neaktivitě automaticky uzavře.

1. Změna primární
(vnější) barvy

2. Změna sekundární
(vnitřní) barvy

Při této volbě klikáním
na BPM/SET vybíráš primární
barvu animace z několika
předdefinovaných barev.

Při této volbě klikáním
na BPM/SET měníš sekundární
barvu animace.

Za bílou barvou následuje
poslední - speciální - barevné
nastavení. V tomto nastavení
se barva generuje náhodně.

Za bílou barvou následuje
speciální barevné nastavení,
stejně jako u primární barvy.

3. Změna jasu

4. Stav baterie

Klikáním na BPM/SET měníš jas
svícení v osmi krocích.
Úroveň jasu výrazně ovlivňuje
výdrž baterie - při nejnižším
nastavení vydrží PP02 20
i více hodin, při plném svitu
např. jen hodinu.

Poslední položka v menu ukazuje
orientační stav baterie.

Pozor, nejvyšší hodnota jasu
je jen pro odvážné!

Pamatuj, že před každou párty
je dobré Přítelkyni nabít
do plna!
Kliknutím na BPM/SET při této
položce se menu zavře.

NABÍJENÍ, VÝDRŽ BATERIE, USB KONEKTOR
PP02 se nabíjí pomocí USB portu, proces trvá cca hodinu. Červená dioda na zadní straně
signalizuje nabíjení, zelená dioda pak plně nabitou baterii. Výdrž baterie je průměrně
cca 10 hodin, ale odvíjí se od nastavení jasu a animace.
USB konektor je určen jen pro nabíjení, přivěsek není možné s jeho pomocí přeprogramovat.
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