Návod k použití: EF 200

Regulace intenzity
– snižování

Regulace intenzity
– zvyšování
Radiový přijímač

Hlavní vypínač
Zásuvka pro napájecí
kabel + intergrovaný
šuplík s pojistkou
Díra pro deštník

Polohovací páčka
s aretací

Aretační šroub

LED žárovka

Pojistka pro uvolnění
příslušenství

Obsah balení:

1x LED světlo
1x napájecí kabel
1x kryt žárovky
!UPOZORNĚNÍ! PŘED ZAPNUTÍM SVĚTLA JE NUTNO VŽDY SEJMOUT OCHRANÝ
PLASTOVÝ KRYT ŽÁROVKY! (pokud tak neučiníte, kryt se poškodí teplem)
Uvedení EF-200 do provozu:
Připravte si stativ s klasickým spignotem, na který nasaďte LED světlo EF-200 a zajistěte jej
aretačním šroubem.
LED světlo je vybaveno bajonetem Photon/Bowens. Pokud budete spolu s LED světlem EF-200
využívat příslušenství (softbox, komínek, reflektor, deštník,...), pak příslušenství na světlo nasaďte
dříve než jej zapnete. Nasazovat příslušenství na zapnuté světlo je zakázáno !
Správně nasazené příslušenství musí na těle sedět pevně a nesmí se kývat. Pokud by příslušenství
nesedělo, zkuste jej nasadit znovu.
Přepnutím hlavního vypínače od polohy „I“ LED světlo zapnete.
Barevná teplota světla odpovídá 5500°K.
Světlo EF-200 je možné ovládat v 10-ti krocích tlačítky +/- na zadní straně světla a také pomocí
radiového ovladače TRS tlačítky +/- (není součástí balení).
Použití EF-200 LED:
Světlo užívejte pouze se stativy Photon Europe, pro které je určeno. Při nasazování světla a výměně
příslušenství postupujte opatrně – SVĚTLO MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTO. Při nevhodné
manipulaci můžete poškodit světlo nebo může dojít k úrazu. Stativy se světly nenechávejte v
dosahu dětí bez dozoru.
Pokud se světlem nepracujete, vypínejte ho.
Údržba světla:
Čištní svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této činnosti je
nutno vypnout napájení elektrickou energií pomocí příslušného vypínače a nechat světlo
vychladnout.
Opravy a úkony na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba oprávněná, znalá dle vyhlášky
50/78 Sb. Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.
Pozor:
Světlo používejte pouze ve vnitřních prostorech, pouze pro studený zdroj světla.
Zakázané způsoby použití:
- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty, omývat svítidlo poudem vody, umísťovat do
blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály, umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla
- připojení na jinou siť než 230V
- svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným
normám v ČR
- minimální povolená vzdálenost od osvětlované plochy světelným zdrojem je 0,5m
V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.
Záruka:
- spotřebitel: 24 měsíců

- firma: 12 měsíců
Omezení záruky:
Dodavatel neručí:
- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití
- za vady vzniklé kvalitou elektrické sítě
- pokud bylo do výrobku neodborně zasahováno
- záruka neplatí, pokud byl výrobek opravován v jiném, než autorizovaném servisu

