Návod k použití ET – trvalé světlo
integrované v softboxu
Popis zařízení: Skládací softbox na principu deštníku s objímkou pro úspornou zářivku.
Uvedení ET trvalého světla do provozu:
ET softbox opatrně vyjměte z transportní tašky a obalu, připravte si stativ a vhodnou úspornou
zářivku. Vezměte softbox do jedné ruky a natočte do svislé polohy tak, aby část s objímkou a
připojeným kabelem byla dole. Druhou rukou opatrně rozevřete vrchní část softboxu a poté dlaní
lehce zatlačte směrem dolů tak, aby rozevírací mechanismus zaklapl v poloze kolem objímky.
Pak softbox nasaďte na připravený stativ a zajistěte dotažením aretačního šroubu. Vezměte
připravenou úspornou zářivku a opatrně ji našroubujte do závitu. Pomocí suchého zipu upevněte
přes softbox přiloženou rozptylku. ET – trvalé světlo je připraveno k použití
Použití ET - trvalého světla:
- světlo užívejte pouze se stativy Photon Europe, pro které je určeno
- při nasazování světla a při výměně příslušenství postupujte opatrně – SVĚTLO MUSÍ BÝT
VŽDY VYPNUTO, při nevhodné manipulaci můžete poškodit světlo
- stativy se světly nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru
- světlo připojte do zásuvky a zapněte vypínačem na přívodním kabelu
- pokud se světlem nepracujete, vypínejte ho
- údržba – čištění svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této
činnosti, jakož i při výměně světelného zdroje, je nutno vypnout napájecí elektrickou energii
pomocí příslušného vypínače a nechat svítidlo 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
- maximální výkon úsporné zářivky doporučený výrobcem je 24 W
- svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným
normám
- při výměně zářivek (světelného zdroje) používejte pouze zářivky s platným CE certifikátem . –
SVĚTLO MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTO
- minimální povolená vzdálenost od osvětlované plochy osvětlované světelným zdrojem je 0,5 m
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 proudem vody,
umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály, umísťovat svítidlo do
blízkosti zdrojů tepla
- připojení na jinou síť než 230V
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 v autorizovaném servisu

