Uwaga!

LED LUX 1600

Instalacja akcesoriów

• Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy.
• W celu zapewnienia poprawnego odprowadzania ciepła,
nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na radiatorach.
• Nie zostawiaj lampy LED w pobliżu alkoholi lub benzyny
oraz innych substancji łatwopalnych lub rozpuszczalników
lotnych.
• Nie stawiaj nic na lampie LED i nie doprowadzaj do jej
zamoczenia.
• W celu czyszczenia lampy LED użyj suchej, miękkiej
ściereczki z odrobiną neutralnego detergentu. Nie używaj
silnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników,
benzyny bądź alkoholu.
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1. Instalacja filtra temperatury barwowej.
W zależności od potrzeb przy tworzeniu fotografii lub
filmu, istnieje możliwość zamontowania filtrów lub
dyfuzora na lampie LED. W tym celu należy wpasować
zaczepy na filtrze w otwory na bokach lampy.
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Budowa produktu
Biały dyfuzor – daje przyjemnie miękkie światło.
Jasnoniebieski filtr – 7500k
Pomarańczowy filtr – 3200k
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Instrukcja obsługi

1. Pokrętło regulacji jasności
2. Wskaźnik LED
3. Gniazdo ładowania USB
4. Włącznik
5. Magnes
6. Magnes

7. Diody LED
8. Gniazdo ¼ cala
9. Śruba ¼ cala
10. Mocowanie do sanek lampy błyskowej
11. Pasek montażowy
12. Dyfuzor/filtr temperatury barwowej

2.Instalacja zimnej stopki.
1. Wkręć śrubę ¼ cala w gniazdo u dołu lampy LED.
2. Zablokuj śrubę przy pomocy nakrętki kontrującej.

Obsługa

Możliwości zastosowania

1. Ładowanie
• Czerwone światło wskaźnika LED – ładowanie
akumulatora.
• Niebieskie światło wskaźnika LED – ładowanie
zakończone.

1. Na sankach do lampy
błyskowej

4. Na lampie błyskowej
* Przy pomocy paska montażowego
(w zestawie).

3. Zmiana poziomu jasności
• Przekręć pokrętło regulacji w górę w celu zwiększenia
jasności.
• Przekręć pokrętło regulacji w dół w celu zmniejszenia
jasności.

USB

Specyfikacja

2. Na metalowych przedmiotach:
* Bezpośrednio.
* Przy pomocy płytki
montażowej (w zestawie).
3

4

2. Uruchamianie lampy
• W celu włączenia lampy przesuń włącznik na pozycję „ON”.
• W celu wyłączenia lampy przesuń włącznik na pozycje „OFF”.

3. Z ręki
5. Na uchwycie do smartfona
* Przy pomocy śruby montażowej ¼ cala i
nakrętek kontrujących.

ON

Temperatura barwowa

5500K±200

Współczynnik CRI

>95

Lumen

550

Diody LED

16 PCS

Maksymalna moc

5.5W

Akumulator

3,7 V 2200 mAh

Napięcie ładowania

5V

Prąd ładowania

1A

Max czas pracy

1.5H

Wymiary (mm)

57

90
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