Dziękujemy!
Dziękujemy za zakup sterownika bezprzewodowego Aputure
Sidus Link Bridge, inteligentnego kontrolera do lamp LED
marki Aputure.

Zasady bezpieczeństwa

Sterownik bezprzewodowy
Sidus Link Bridge
Instrukcja obsługi
Język Polski

Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszą
instrukcją oraz zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie mikrofibry lub
suchej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy.
Nie pozostawiaj produktu w miejscach o wysokiej
temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować
przegrzanie i nieprawidłowe działanie produktu.
Nie umieszczaj urządzania w pobliżu płynów, alkoholu ani
żadnych innych łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć
uszkodzenia lampy.
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo skontaktuj się z
producentem lub dystrybutorem. Uszkodzenia sprzętu
powstałe na skutek nieautoryzowanego serwisowania nie
są objęte gwarancją.
Podczas korzystania z urządzenia używaj wyłącznie
oryginalnych akcesoriów Aputure. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania
nieoryginalnych akcesoriów. Istnieje jednak możliwość
odpłatnej naprawy takich usterek.
Produkt posiada certyfikaty RoHS oraz CE. Używaj lampy
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tego typu urządzeń.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek

niewłaściwego użytkowania. Istnieje jednak możliwość
odpłatnej naprawy takich usterek.
Zawarte powyżej uwagi i informacje oparte są na
przemyśleniach oraz testach wykonanych przez
producenta. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany ich treści..

Status
ładowania

6. Tryb efektów specjalnych FX

*Aplikacja umożliwia precyzyjne sterowanie ustawieniami wielu lamp LED.
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Wskaźnik LED

sidus.link/app/help

Aplikacja Sidus Link

2. Montaż anten

Antena (2 szt)

Kabel USB - USB-C (1 szt)

* Przed połączeniem ze sterownikiem Sidus Link Bridge upewnij się
że ustawienia Bluetooth zostały zresetowane.

Sidus Link Bridge oferuje 9 wbudowanych specjalnych
efektów świetlnych: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Ligtning,
Cop car, Candle, Fire, Pulsing, Strobe. Pożądany tryb ustawić
można w aplikacji mobilnej Sidus Link.

Amortyzator
antywstrząsowy

Mocowanie
statywowe 1/4"
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4. Połączenie z systemem i zarządzanie światłem

Po uruchomieniu urządzenia, naciśnij włącznik pięć razy,
aby zresetować ustawienia połączenia Bluetooth.

Mocowanie
anteny 2,4 GHz

Port USB-C

Włącz sterownik Sidus Link Bridge, połącz go w aplikacji
mobilnej. Włącz lampy Aputure. Możesz teraz zdalnie sterować
lampami Aputure z poziomu aplikacji mobilnej Sidus Link.

5. Resetowanie ustawień Bluetooth

Mocowanie
anteny Bluetooth

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną Sidus Link.
Aplikacja pomoże Ci rozszerzyć funkcjonalność lamp Aputure
połączonych w systemie Sidus Link. Aplikację znajdziesz w sklepach
Google Play, App Store. Informacje jak korzystać z aplikacji znajdziesz
pod adresem www.sidus.link/app/help . Aplikację oraz pomoc
znajdziesz również pod podanymi poniżej kodami QR.

Włącznik

Sterownik Sidus Link Bridge (1 szt)

Status
akumulatora

*Sterownik Sidus Link Bridge jest kompatybilny ze starszymi modelami
lamp LED marki Aputure, takimi jak: HR672, LS 1, LS 1/2 W, LS C120d,
LS C120d II czy LS C300d.

Użytkowanie
1. Aplikacja mobilna Sidus Link

Czujnik Smart Light

Intended use of the Sidus Link Bridge includes:
Użytkownik zapoznał się i zrozumiał instrukcję
użytkowania produktu.
Użytkownik użytkuje produkt zgodnie z zasadami i
wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
"Niewłaściwe użytkowanie" oznacza użytkowanie
sprzeczne z zasadami i wytycznymi zawartymi w tej
instrukcji.

7. Statusy wskaźnika LED

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę włącznik urządzenia, aby je
uruchomić. Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy, aby
wyłączyć sterownik.

Budowa urządzania

Świadome użytkowanie produktu
Aputure MC oznacza że:
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3. Włączanie/wyłączanie

Zawartość zestawu
Zestaw zawiera następujące elementy:

Wszystkie 4 diody świecą na pomarańczowo:
akumulator w pełni naładowany (>18h pracy).
3 diody świecą na pomarańczowo: akumulator
naładowany w 75% (12-18 h pracy).
2 diody świeca na pomarańczowo: akumulator
naładowany w 50% (6-12 h pracy).
1 dioda świeci na pomarańczowo: akumulator
naładowany w 25% (3-6 h pracy).
1 dioda miga na pomarańczowo: niski stan
akumulatora (poniżej 3 h pracy), wymagane
ładowanie.
1) Diody zapalają się po kolei na pomarańczowo w
trakcie procesu ładowania, sygnalizując aktualny stan
naładowania akumulatora (ładowanie podczas
bezczynności).
2) Diody zapalają się po kolei na biało w trakcie
procesu ładowania, sygnalizując aktualny stan
naładowania akumulatora (ładowanie podczas pracy).
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Napięcie

DC 5V

Typ anteny

Odłączana, giętka antena

Stopień wodoodporności

IP65

Akumulator

Litowo-polimerowy (3,7 V)

Pojemność akumulatora

≥1600mAh

Czas pracy

około 18 h (na jednym ładowaniu

Czas ładowania
Zasięg sieci Bluetooth

Resetowanie BT

Diody migają naprzemiennie na pomarańczowo.

Waga

172g

Aktualizacja
oprogramowania

Pomarańczowe światło przesuwa się w praw
i w lewo.

Wymiary

105 x 63,4 x 24 mm (bez anten)

Buyer Name
Buyer Phone

Franchiser Seal

Aputure Imaging Industries Co., Ltd.
Add: F/3, Building 21, Longjun industrial estate,
HePing West Road, Shenzhen, Guangdong
E-MAIL: cs@aputure.com
Sales Contact: (86)0755-83285569-613

*Aktualizacja oprogramowania możliwa jest przy
akumulatorze naładowanym w przynajmniej 20%.
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Purchase Date

Buyer Add
0°C - 45°C

Jasność diod zmienia się w zależności od
jasności otoczenia.

Item Name

do 80 m

Temperatura pracy

Diody świecą na biało, oznajmiając gotowość do pracy.

Serial No.

około 70 min przez USB DC 5 V / 2 A

≥100m

Smart Light

Aputure Imaging Industries Co., Ltd. warrants the original consumer purchaser
from defects in material and workmanship for a period of one (1) year after the date
of purchase. For more details of warranty visit www.aputure.com

około 50 min przez USB PD

Zasięg sieci radiowej
2,4 GHz

W trakcie pracy
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Specyfikacja techniczna

Diody LED świeca na pomarańczowo sygnalizując
brak połączenia z siecią, ilość zapalonych diod
określa stan naładowania akumulatora.

Brak połączenia
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Aputure Imaging Industries Co.,Ltd.
Inspection: Qualified
Add: F/3, Building 21, Longjun Industrial Estate, Heping West Road, Shenzhen, Guangdong

Detailed product manual for Sidus Link Bridge can be found on www.aputure.com
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