Návod k použití pro LED 170 PANEL PRO

Obsah balení:
1x LED170 panel
1x barevný filtr (oranžový)
1x difuzní filtr

01 – LED diody
02 – Filtry (oranžový, difuzní)
03 – Vypínač ON/OFF
04 – Otočný regulátor intenzity
05 – Stav napájení
06 – Zdířka pro síťové napájení (DC)
07 – Zámek prostoru pro AA baterie
08 – Prostor pro 8 ks AA 1.5V baterií
09 – Prostor pro baterii SONY NP-F970
10 – Nastavitelný kloub A
11 – Nastavitelný kloub B
12 – Aretační kroužek
13 – Uchycení na sáňky fotoaparátu
14 – 1/4“ závit pro uchycení na stativ

Před spuštěním:
Připravte si stativ s 1/4“ šroubem, případně umístěte LED světlo do sáněk fotoaparátu, či jiného
zařízení. Zjistíte LED světlo aretačním kroužkem (12).

Napájení přes zdroj ze sítě (trafo):
Svítidlo je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám
v ČR, a tak jej napájet stejnosměrným proudem (6 – 12 V). Napájecí kabel (není součástí balení)
propojte se světlem a následně zapojte do zásuvky. Následným přepnutím vypínače (03) do polohy
ON světlo zapojte. Síťové napájení indikuje rozsvícení zelené kontrolky (05).

Napájení SONY NP-F970 baterií:
Napájení LED světla probíhá přes lithiovou baterii SONY NP-F970 (není součástí balení), kterou
zasunete na příslušné místo (09) a následným přepnutím vypínače (03) do polohy ON. Pokud
indikátor napájení (05) zčervená a rozbliká se, baterie se brzy vybije a dojde k vypnutí LED světla.
Ihned baterii vyjměte a před použitím zvonu nabijte.
Napájení AA bateriemi:
Nejprve odjistěte zámek pro vyjmutí krytky AA baterií, označeného zámkem do odemčené polohy
(07). Chránič (krytku) AA baterií posuňte doleva dle vyznačené šipky (BATT. PUSH). Následně se
vám otevře prostor pro 8 ks AA 1.5V baterií. Tyto baterie nejsou součástí balení. Po umístění baterií
posuňte krytku znovu na své místo. Přepnutím vypínače (03) do polohy ON uvedete světlo do
provozu. Při použití baterií se indikátor stavu baterií (05) rozsvítí zeleně (kapacita baterií je
dostatečná). Pokud se indikátor rozsvítí červeně, baterie jsou vybité a dojde k bezprostřednímu
vypnutí LED světla.
Regulace intenzity:
Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (04).
Výměna barevného/difuzního filtru:
Lehce stiskněte barevný/difuzní filtr (02) a prsty jej posuňte doprava. Poté, co uslyšíte cvaknutí a
barevný/difuzní filtr povyskočí ven, můžete jej vyjmout a případně vyměnit za jiný.
Zakázané způsoby použití:
- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než -10°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla
Záruka:
Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.
Omezení záruky (dodavatel neručí):
- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu
Technické informace:
Počet LED diod: 170
Použití s tužkovými bateriemi: ANO (8xAA baterie 1.5V)
Použití s lithiovou baterií: ANO (SONY NP-F970)
Napájení přes zdroj – ze sítě: ANO (6-12V)
Barevná teplota: 5500K
Jas: 2700Lux
Regulace intenzity: plynulá
Rozměry: 17,2 x 10,9 x 4,3 cm
Váha: 350g
Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.

