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LEDA	  3D	  aplikace	  –	  kamna	  ve	  3D	  ve	  vašem	  interiéru	  zdarma!	  
	  
CO	  JE	  TO	  "LEDA	  3D	  APLIKACE"?	  

Leda	  3D	  aplikace	  vám	  umožní	  si	  zobrazit	  přes	  smartphone	  či	  tablet	  vybraná	  krbová	  kamna	  značky	  
Leda	  ve	  3D,	  v	  životní	  velikosti,	  zcela	  reálně	  vypadající,	  přímo	  u	  vás	  doma	  a	  to	  zcela	  ZDARMA!	  Vy	  
uvidíte,	  jak	  bude	  daný	  typ	  kamen	  vypadat	  přesně	  tam,	  kam	  si	  budete	  chtít	  nová	  kamna	  postavit,	  
můžete	  si	  zvolit	  barvu	  kamen,	  zobrazit	  kouřovod	  a	  zobrazit	  si	  i	  sklo	  pod	  kamna	  v	  zvoleném	  tvaru.	  
	  

 
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Aby	  jste	  si	  mohli	  udělat	  100%	  představu,	  jak	  budou	  kamna	  vypadat,	  lze	  je	  i	  zapálit	  a	  vy	  uvidíte,	  jak	  
budou	  kamna	  vypadat,	  když	  budou	  hořet!	  	  

Můžete	  se	  ke	  kamnům	  libovolně	  přibližovat	  a	  vzdalovat,	  chodit	  kolem	  nich	  a	  prohlížet	  si	  je	  ze	  všech	  
možných	  stran.	  Budete	  přesně	  vědět,	  jak	  budou	  kamna	  v	  interiéru	  vypadat.	  Můžete	  se	  vedle	  nich	  
postavit	  a	  pořídit	  si	  fotografii,	  kterou	  můžete	  komukoliv	  poslat.	  Je	  to	  jednoduché,	  dokonalé	  a	  zcela	  
ZDARMA.	  Jak	  můžete	  vidět,	  imitace	  kamen	  v	  interiéru	  je	  dokonalá.	  Podrobnější	  popis	  naleznete	  dále.	  
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K	  použití	  Leda	  3D	  aplikace	  potřebujete	  pouze	  2	  věci:	  

1) unikátní	  obrázek	  LEDA	  Marker	  (může	  být	  vytisknut	  I	  černobíle):	  
– ke	  stažení	  na	  našem	  webu	  (viz.	  http://hede-‐kamna.cz/images/ke-‐

stazeni/LEDA%20Marker.pdf),	  	  
– můžete	  si	  jej	  poslat	  na	  email	  přes	  aplikaci	  -‐	  v	  hlavním	  menu	  klikněte	  na	  odkaz	  “Send	  

Marker”,	  či	  “Marker	  zusenden”.	  	  
– je	  uveden	  k	  vytištění	  na	  str.	  4	  tohoto	  dokumentu	  

	  
2) LEDA	  aplikaci	  -‐	  tu	  si	  stáhnete	  zdarma	  (pro	  Apple	  přístroje	  na	  App	  Store	  a	  pro	  Android	  na	  

Google	  Play).	  Aplikaci	  lze	  vyhledat	  ke	  stažení	  také	  přes	  níže	  uvedené	  QR	  kódy.	  

                                                              

                      Stáhnout z App Store                              Stáhnout z Google Play 

	  

	  

JAK	  APLIKACE	  FUNGUJE?	  

Aplikace	  poskytuje	  několik	  funkcí,	  které	  si	  postupně	  popíšeme.	  

	  

Unikátní	  obrázek	  Leda	  Marker	  položte	  na	  místo,	  kde	  by	  v	  budoucnu	  měla	  stát	  krbová	  kamna.	  	  

UPOZORNĚNÍ:	  Pro	  správné	  zobrazení	  je	  důležité,	  aby	  byl	  papír	  zcela	  rovný!	  

	  

Ve	  vašem	  smartphonu	  či	  tabletu	  si	  otevřete	  aplikaci	  Leda	  a	  postupujte	  následovně:	  

1. zvolte	  si	  jazyk,	  který	  preferujete:	  Deutch	  (německy),	  English	  (anglický),	  	  
2. zvolte	  položku	  Start	  
3. vyberte	  si	  podle	  obrázku	  typ	  kamen,	  který	  chcete	  zobrazit	  
4. naskenujte	  Leda	  Marker	  položený	  na	  zemi	  a	  vzdalte	  se	  

Nyní	  již	  vidíte	  na	  displeji	  kamna,	  od	  kterých	  se	  můžete	  vzdalovat,	  přibližovat	  a	  prohlížet	  si	  je	  ze	  všech	  
stran	  a	  můžete	  se	  dokonce	  podívat	  do	  kamen!	  	  
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K	  dispozici	  jsou	  Vám	  funkce,	  které	  najdete	  ve	  spodní	  části	  displeje:	  

A)	  ikona	  klíče+šroubováku	  (další	  nabídka	  popsána	  zleva	  do	  prava):	  

1. metr	  –	  zobrazí	  se	  Vám	  výkres	  kamen	  se	  základními	  rozměry,	  
2. sklo	  pod	  kamna	  –	  pokud	  budete	  mít	  pod	  kamny	  sklo,	  vyberte	  si	  z	  nabídky	  vybraný	  tvar	  a	  ono	  

se	  Vám	  okamžitě	  pod	  kamny	  zobrazí,	  
3. kouřovod	  –	  zobrazí	  se	  Vám	  kamna	  včetně	  kouřové	  trubky,	  
4. otáčení	  a	  posun	  kamen	  –	  můžete	  si	  kamna	  libovolně	  natáčet	  ve	  360°,	  nebo	  posunout	  na	  

jakékoliv	  jiné	  místo	  
5. plamínek	  –	  můžete	  si	  kamna	  zapálit	  

	  

B)	  ikona	  malířské	  palety	  -‐	  pokud	  je	  v	  nabídce	  více	  barevných	  variant,	  můžete	  si	  barvu	  zvolit	  po	  
kliknutí	  na	  obrázek	  malířské	  palety.	  

	  

DOPORUČENÍ:	  Vedle	  kamen	  si	  někoho	  postavte,	  aby	  jste	  viděli,	  jak	  jsou	  kamna	  veliká	  ve	  srovnání	  s	  
danou	  osobou	  (a	  můžete	  si	  pořídit	  fotografii,	  viz.	  bod	  C	  níže).	  Ovšem	  je	  nutné	  mít	  stále	  namířený	  
smartphone	  či	  tablet	  na	  dané	  místo	  s	  obrázkem,	  aby	  kamna	  z	  displeje	  nezmizela.	  	  

                                                
C)	  ikona	  červeného	  fotoaparátu	  -‐	  po	  kliknutí	  na	  tuto	  ikonu	  pořídíte	  fotografii,	  která	  se	  automaticky	  
uloží	  do	  složky	  “My	  pictures”	  v	  ang.	  nebo	  “Mein	  Fotos”	  v	  něm.	  jazyce.	  
	  
Tuto	  složku	  najdete	  v	  hlavním	  menu,	  kde	  si	  fotogalerii	  můžete	  spravovat.	  	  
	  

1. dotykem	  na	  fotografii	  ji	  zvětšíte	  pro	  prohlížení	  
2. dotykem	  ikony	  tužky	  můžete	  následně	  fotografii	  označit	  a	  dále	  můžete	  (popis	  funkcí	  zleva	  do	  

prava):	  
a. uložení	  -‐	  dotykem	  obrázku	  pro	  uložení	  fotografii	  uložíte	  do	  přístroje.	  Následně	  můžete	  přes	  

email,	  aplikace	  Viber,	  WhatsApp	  apod.	  fotografii	  komukoliv	  poslat	  
b. smazání	  –	  obrázek	  označte	  a	  dotykem	  obrázku	  popelnice	  ji	  smažete	  

	  
	  
	  
Dále	  je	  v	  hlavním	  menu:	  
	  

1. možnost	  si	  prohlédnout	  fotogalerii	  všech	  produktů	  Leda,	  viz.	  odkaz	  “LEDA	  Picture	  Gallery”,	  či	  
“LEDA	  Bildergalerie”,	  

2. sekce	  “About	  Us”,	  či	  “Uber	  uns”	  –	  přes	  tuto	  sekci	  se	  dostanete	  přímo	  na	  web	  výrobce,	  nebo	  
můžete	  do	  Ledy	  zaslat	  přímo	  email	  apod.	  
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