
    

     Návod k použití pro
LED 500 BARN-DOOR PRO                                 

01 – 504 LED diod 01 – černobílý LCD displej
02 – barevný filtr (difúzní/oranžový/modrý) 02 – tlačítko zapnout/vypnout
03 – klapky 03 – tlačítko pro změnu kanálů/skupin
04 – tlačítko zapnout/vypnout 04 – tlačítko SET
05 – tlačítko pro pauzu 05 – tlačítko mínus
06 – regulace výkonu + tlačítko SET 06 – tlačítko plus
07 – nastavení kanálů/skupin
08 – otvor pro napájení
09 – otvor pro externí baterie
10 – indikátor napájení
11 – LCD displej
12/13 – aretace polohy panelu
14 – aretace na stativ
15 – pevný držák světla
16 – otvor pro stativový spignot
17 – napájecí trafo

Před spuštěním:
Světlo  opatrně  vyjměte  z  balení.  Na  spodní  straně  naleznete  otvor  určený  pro  stativový  spignot
a aretační kloub  (14). Světlo nasaďte tímto otvorem (16) na stativ a zaaretujte jej pomocí zmíněného
kloubu. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.

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 (13 – 16.8 V) a to s pomocí trafa (17), které je součástí balení.
Napájecí kabel vsuňte do otvoru pro napájení (08) a následně zapojte do zásuvky. Poté světlo zapněte
přepnutím vypínače (04) do polohy ON. Síťové napájení indikuje rozsvícení červené kontrolky (10).

Napájení SONY NP-F970 baterií:
Napájení LED světla probíhá přes dvě lithiové baterie  SONY NP-F970 (nejsou součástí balení), které
zasunete  na  příslušné  místo  (09)  a  následným  přepnutím  vypínače  (04)  do  polohy  ON.  Pokud  se
indikátor napájení (05) rozbliká, baterie se brzy vybije a dojde k vypnutí LED světla. Ihned baterii
vyjměte a před použitím zvonu nabijte.



Regulace intenzity:
Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (06).

Nastavení kanálů/skupin:
Pro  nastavení  určitého  kanálu/skupiny  stiskněte  tlačítko  CH/GRP (07).  Po  jednom  stisknutí  se  na
displeji rozbliká nastavená skupina a následným otočením regulátoru intenzity tuto skupinu změníte.
Svoji volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06). Po opakovaném stisknutí tlačítka CH/GRP (07) se na
displeji rozbliká nastavený kanál a následným otočením regulátoru intenzity tento kanál změníte. Svoji
volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06).

Výměna barevného/difuzního filtru/regulace barevné teploty:
Barevná teplota se dá upravovat  pouze s  použitím filtrů,  světlo je  nastaveno na 5600 K. Vložením
oranžového filtru změníte barevnou teplotu na 3200 K (+/- 300 K). Vložením modrého filtru změníte
barevnou teplotu na 7500 K (+/- 300 K).

Použití dálkového ovládání:
Nejprve vložte 2x AAA baterie (nejsou součástí balení) do ovladače a zapněte stiskem tlačítka ON/OFF 
(02). Rozsvítí se vám černobílý LCD displej. Stisknutím tlačítka CH/GRP (03) nastavte shodný 
kanál/skupinu s ovládaným světlem. Tlačítkem SET (04) svoji volbu potvrďte. Pomocí tlačítek +/- 
regulujete intenzitu světla.

Poznámka: Ačkoliv ovladač podporuje změnu barevné teploty, tato verze světla tuto funkci nepodporuje.

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: Obsah balení:
Počet LED diod: 504 1x LED 500 panel s klapkami
Použití s lithiovou baterií: ANO (2x SONY NP-F970) 2x barevný filtr (oranžový, modrý)
Napájení přes zdroj – ze sítě: ANO (13-16.8V) 1x difuzní filtr 
Barevná teplota: 5600K (změna teploty pomocí filtrů)
Jas: 2900Lux
Regulace intenzity: plynulá 10-100%
Rozměry: 39x30x6cm
Váha: 1,44kg

Dálkový ovladač:
Napájení: ANO 2xAAA
Frekvence: 433MHz
Dosah: 20m
Nastavení kanálů: 16
Nastavení skupin: A-F
Rozměry: 12x3,8x1,5cm
Váha: 30g

Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.


