
    

     Návod k použití pro
LED RING LIGHT SE ZRCÁTKEM                                         

Popis zařízení:
Kruhové LED světlo vydávající konstantní světlo s barevnou teplotou
5500 K je  vhodné  nejen  pro  natáčení  videa,  ale  také  pro  kreativní
portrétní fotografii. Mimo jiné toto světlo je vhodné i pro vizážisty a
make-up artisty, jelikož je tvář osvětlena ze všech stran a tak vytváří
nádherné měkké světlo. 

Uvedení do provozu:
Světlo opatrně vyjměte z přepravní tašky a veškeré komponenty, které 
jsou součástí balení si rozložte na podložku. Difuzní vrstva se skládá 
ze čtyř kusů, které do sebe navzájem pasují – ty opatrně nacvakejte na 
LED RING.

Chcete-li na světlo umístit zrcátko, připravte si křížový šroubovák 
a vyjměte z obalu 2 šroubky. Zrcátko umístěte tak, aby se otvory 
v zrcátku překrývaly s otvory na šroubky přímo v LED RINGU. Pevně 
je zašroubujte a tím uchytíte zrcadlo k RINGU.

LED RING nasaďte na stativ a zaaretujte. Kromě uchycení na klasický 
stativový spignot je světlo je vybaveno polohovatelným kloubem. 
Výkon světla lze plynule regulovat pomocí voliče, který je zároveň 

vypínačem, a který naleznete na spodní straně LED RINGU. Do výstupu kabelu, který vede ze spodní strany 
LED RINGU, zasuňte napájecí kabel s trafem a pootočením zajistěte. Poté již světlo zapojte do zásuvky a 
následně zapněte pootočením voliče na spodní straně LED RINGU. 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, které je součástí balení.

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:
CRI: >85 1x LED RING panel s klapkami
Výkon: 55W 1x zrcátko
Počet LED diod: 240 1x difuzní filtr (ze čtyř kusů)
Svítivost: 4800LM (Max.), 480LM (Min.) 3x šroub pro upevnění zrcátka
Barevná teplota: 5500K (+-300K) 1x napájecí kabel (vč. trafa)
Regulace výkonu: 10%-100% 1x přepravní taška
Napětí vstup: 100-240V, 50/60Hz
Napájení: ze sítě
Rozměry: průměr 48,5 cm, vnitřní průměr 36,5 cm
Váha: 1,6 kg

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


