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Lampa LED
Jinbei EF Panel 20

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól 
 elektromagnetycznych.
3.  Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, 
 lub o gwałtownych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie 
 wilgoci na obwodach elektrycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowej 
 pracy urządzenia lub jego uszkodzenia.
4.  Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii sprzętu lub wykrycia
 wady skontaktować się ze sprzedawcą.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
6.  Nie zakrywać otworów wentylacyjnych z tyłu urządzenia.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o stabilnym zamocowaniu 
 urządzenia na aparacie/statywie.

Instrukcja obsługi
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1.  Pokrętło regulacji natężenia światła
2. Filtr dyfuzyjny / slot na �ltry
3. Pokrętlo regulacji temperatury barwowej
4. Przycisk zasilania lampy
5. Otwory wentylacyjne lampy
6. Diody stanu naładowania baterii NP-F
7. Zacisk blokady stopki lampy
8. Stopka lampy
9. Śruba blokady pochylenia lampy
10. Gniazdo zasilania sieciowego
11. Przycisk zwalniania blokady gniazda baterii NP-F
12. Gniazdo mocowania baterii NP-F
   

1. Opis urządzenia
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2. Użytkowanie urządzenia

1.  Zamocuj lampę na statywie lub aparacie / kamerze.
2. Podłącz adapter zasilania sieciowego do gniazda (10). Lub zainstaluj baterię* (12)
 wsuwając ją delikatnie w gniazdo mocowania przytrzymując przycisk blokady 
 (11).
3. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk zasilania (4) aby uruchomić
 lampę. Aby ją wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk 
 zasilania (4).
4. Regulacja natężenia światła jest możliwa w zakresie 10-100%. Aby zmienić 
 natężenie światła użyj pokrętła (1) skręcając je odpowiednio w lewo, aby
 zmniejszyć natężenie, lub w prawo aby je zwiększyć.
5. Regulacja temperatury barwowej jest możliwa w zakresie 2700-6000K. Aby 
 zmienić temperaturę barwową emitowanego światła użyj pokrętła (3) skręcając 
 je odpowiednio w lewo, aby ustawić barwę na ciepłą, lub w prawo aby ustawić
 barwę na zimną.

*Lampa umożliwia montaż baterii z serii Sony NP-F.
 
   3. Zawartość pudełka

Lampa EF Panel 20 Jinbei
Filtr dyfuzyjny
Wrota do lampy EF Panel 20 Jinbei
Zasilacz sieciowy
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4. Dane techniczne

Model Lampa LED Jinbei EF Panel 20 

Moc 20 W

Ilość diod 280 diod LED

Regulacja temperatury barwowej 2700 - 6000 K
Współczynnik odwzorowania barw

170 x 150 x 38 mm (bez akcesoriów)

Regulacja natężenia światła

Wymiary
280 g (bez akcesoriów)Waga

UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania 
o tym klientów.

CRI > 95

10 - 100%
Poziom natężenia światła (0,5 m) > 3900 Lux
Zasilanie DC 7.2 V~15 V / bateria z serii NP-F


