
      Návod k použití  
                                TRVALÉ LED SVĚTLO CD-1000WS  
                                 S KLAPKAMI - FRESNEL         
 
Popis produktu: Trvalé "DAYLIGHT" LED světlo, které je vybaveno navíc klapkami. Pomocí 
mechanismu uvnitř světla, máte možnost měnit polohu a ohnisko zdroje světla. Polohovatelný kloub 
světla lze uchytit na běžné studiové stativy. Součástí balení jsou dva filtry, po nasazení filtru lze 
měnit barevnou teplotu světla z 5400K na 3200K. Vhodný zejména na menší video akce nebo 
nasvícení pódia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) fresnel čočka/LED světlo    5) aretace klapek (pojistka) 

2) klapky      6) horní kryt světla 

3) horní kryt světla     7) otvory pro odvětrání 

4) aretace polohy světla     8) nastavení focusu 

       9) aretace na stativ 

       10) napájecí kabel (pevně uchycen) 

       11) aretace polohy světla 

 

 

 

 

 

!UPOZORNĚNÍ! PŘED ZAPNUTÍM SVĚTLA JE NUTNO VŽDY VYJMOUT PĚNOVÝ 
CHRÁNIČ, KTERÝ JE UMÍSTĚN POD HORNÍM KRYTEM SVĚTLA (obr. č. 3, 6).  
PĚNOVÝ CHRÁNIČ JE URČEN NA OCHRANU SVĚTLA BĚHEM PŘEPRAVY SVĚTLA 
OCHRANNÝ PLASTOVÝ KRYT ZAROVKY A VÝBOJKY ! (pokud tak neučiníte, světlo se 
poškodi teplem).  

Použití světla: Opatrně vyjměte světlo z balení. Připravte si stativ, na který chcete umístit světlo. 
Povolte aretační šroub na světle (obr. č. 9) a nasaďte světlo na připravený stativ. Světlo zajistěte 
dotažením aretačního šroubu (obr. č. 9).  Součástí balení jsou klapky a barevné filtry, které nasaďte 
před zapnutím světla. Nasazení klapek provedete odjištěním pojistky příslušenství (obr. č. 5) – 
pojistku odjistíte tahem nahoru a otočením doprava nebo doleva. Vsuňte klapky do drážek na světle a 



opět zajistěte pojistkou. Po otevření klapek lze vložit difúzní nebo oranžový filtr (barevná teplota 
světla 3200K). Filtr přiložte do středu světla. Pomocí magnetu se filtr přichytí ke kovovému pásku, 
který je umístěn okolo čočky (obr. č. 1). Před použitím světla, vyjměte pěnový chránič světla, 
který je umístěn pod horním krytem světla (obr. č. 3,6).Vybalte napájení ke světlu (součástí 
světla). Než zasunete kabel síťového adaptéru do sítě, přesvědčte se, že je vypinač na síťovém 
adaptéru v poloze 0 vypnuto, následně připojte kabel do sítě. Po zapojení adaptéru do sítě, přepněte 
vypinač do polohy I zapnuto. Vypínač svítí červeně a světlo se rozsvítilo. Intenzitu světla nastavíte 
otočením regulátoru intenzity, který se nachází na síťovém adaptéru (obr. č. 13). Pro focus použijte 
regulátor focusu (obr. č. 8). 

 
Údržba – čištění zařízení je možno provádět pouze suchým ubrouskem. Při této činnosti je nutno vypnout světlo ze 
sítě. 
 
Opravy a úkony na zařízení smí provádět jen osoba oprávněná – znalá dle vyhlášky 50/78 Sb. Při 
opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.  
 
Zakázané způsoby použití:  
§ použití v mokru, vlhku a za deště 
§ použití při teplotách nižších než +5 C a vyšších než +50 C 
§ ke zakázáno na zařízení zavěšovat jakékoliv předměty, omývat proudem vody, umísťovat do blízkosti 
snadno zápalné věci nebo materiály, umísťovat zařízení do blízkosti zdrojů tepla 
§ připojení na jinou síť než 220V 
§ zařízení je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a  
jištění odpovídá platným normám ČR 
§ v případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě  
záruky 
 
Technické specifikace: 
Výkon 100W 
Svítivost 9.000Lm 
Barevná teplota 5400K +/-200K (na 3200K možno změnit pomocí oranžového filtru) 
Barevné podání CRI Ra>90 
Nastavení výkonu plynulé 0-100% 
Napájení elektrická síť (dop. 230V 50Hz) 
Balení obsahuje: světlo, klapky, oranžový a bílý filtr, napájecí kabel s regulátorem výkonu 
Rozměry 35,5x30x27,5cm 
Váha 3,9kg 
 
Obsah balení: 
1x LED FRESNEL 1000Ws 
1x klapky 
1x difúzní filtr 
1x oranžový filtr (3200K) 
1x napájecí kabel 
1x návod  
 
Omezení záruky: V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít k omezení záruky, záruka se 
nevztahuje na závady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití. Záruka se nevztahuje na 
mechanické poškození výrobku. K omezení záruky dojde, bylo-li do výrobku neodborně zasahováno nebo byl-
li opravován v jiném než v autorizovaném servisu.  
 
Záruka:  - spotřebitel - 24 měsíců - firma - 12 měsíců 
 
Vyrobeno v Číně.    Dovozce: Photon Europe s.r.o. 
 


