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Studyjna lampa LED
Jinbei EF-160BI

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcja obsługi

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. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie jego elementy pasują 
 do specy�kacji wskazanej na opakowaniu lub niniejszej instrukcji.
2. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy lub 
 gazów; w miejscach silnych pól elektromagnetycznych; miejscach o dużej
 wilgotności lub o gwałtownych skokach temperatury. Wskazane okoliczności
 mogą mieć wpływ na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
3. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Unikaj bezpośredniego wystawiania
 urządzenia na działania wody.
4. W przypadku awarii lub wykrycia wady sprzętu nie naprawiaj go samodzielnie.
 Niezwłocznie przerwij pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem 
 sprzedaży.
5. Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o stabilnym zamocowaniu urządzenia na
 statywie.
6. Unikaj bliskiego kontaktu wzrokowego ze źródłem światła.
7. Przed montażem mody�katorów oświetlenia wyłącz zasilanie i zdejmij lampę
 ze statywu.
8. Bezwzględnie zabraniaj używania urządzenia przez dzieci.
 

1. Zawartość pudełka

Lampa LED Jinbei EF-160BI, przewód zasilający
 
   

Model Studyjna lampa LED Jinbei EF-160BI

Temperatura barwowa 2700 - 6000 K

Zakres regulacji natężenia światła 1 - 100 %

Współczynnik CRI / TLCI Ra > 97 / TLCI > 97

Natężenie oświetlenia > 22000 Lux

2. Dane techniczne

Typ diody LED COB LED

Moc 160 W

Źródło zasilania Zasilanie sieciowe AC 90-245V 50/60 Hz 2A

Zasięg pracy bezprzewodowej około 100 m

Wymiary 365 x 135 x 195 mm

Waga 2.45 kg

9. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych lampy.
10. Przy włączonym zasilaniu nie dotykaj diody LED oraz elementów znajdujących 
 się wokół niej.

Komunikacja bezprzewodowa
(wbudowany odbiornik radiowy)

2.4 GHz - Jinbei EF-RC LED lub TR-V6
16 kanałów (00-15), 10 grup (A-J)

Żywotność diody >100000 h
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3. Opis urządzenia 1. Uchwyt lampy
2. Zatrzask blokady mocowania mody�katorów
3. Śruba blokująca otwór na parasolkę
4. Śruba blokująca otwór na trzpień statywowy
5. Rączka regulacji pochylenia lampy
6. Dioda LED COB
7. Wyświetlacz
8. Przycisk CH/GR wyboru odbiornika bezprzewodowego / zmiany kanału lub grupy
9. Pokrętło regulacji nastaw
10. Przełącznik zasilania
11. Gniazdo zasilania AC 90-245V
12. Gniazdo bezpiecznika 2A
13. Przycisk SET zmiany temperatury barwowej

3

6

1

3

4

5

2

9

10
11

13
8

7

12

4. Opis wyświetlacza

Ikona rodzaju odbiornika
(6) TR-V6 lub (P) EF-RC LED

Ikona aktywnego kanału
komunikacji radiowej (0-15)

Ikona aktywnej grupy
(A-J) komunikacji 
radiowej

Ikona zasilania
sieciowego

Wartość natężenia
oświetlenia (1-100%)

Wartość temperatury
barwowej (2700-6000K)
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5. Podstawowe czynności
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Uruchamianie urządzenia

1. Zamocuj lampę na stabilnym statywie.
2. Wepnij przewód zasilający do gniazda zasilania oraz do gniazdka z prądem
 (korzystaj z gniazdek z uziemieniem).
3. Zdemontuj plastikową osłonę diody LED poprzez zwolnienie zatrzasku blokady
 mocowania mody�katorów.
4. Ustaw przełącznik zasilania na pozycję          lampa zacznie emitować światło.

Regulacja natężenia oświetlenia

Lampa emituje światło z możliwością zmiany jego natężenia (mocy). Aby dokonać 
zmiany w tym aspekcie użyj pokrętła regulacji nastaw. Obracając je w lewo lub w prawo
można dokonywać zmiany natężenia oświetlenia w zakresie 1-100% co 1%.

Zmiana temperatury barwowej

Lampa Jinbei EF-160BI oferuje regulację temperatury barwowej w zakresie 2700-6000K.

1. Aby dokonać zmiany temperatury barwowej naciśnij przycisk SET na panelu
 sterowania lampy. Wówczas na ekranie zacznie migać bieżąca wartość
 temperatury barwowej.
2. Następnie użyj pokrętła regulacji nastaw. Obracając je w lewo lub w prawo
 można dookonywać zmiany temperatury barwowej co 100K.

6. Ustawienia dla komunikacji bezprzewodowej

Ustawienie rodzaju komunikacji radiowej

1. Użyj przycisku GR/CH tak aby na wyświetlaczu zaczęła migać ikona rodzaju
 odbiornika.
2. Za pomocą pokrętła regulacji nastaw wybierz rodzaj odbiornika:
 6 - odbiornik TR-V6, P - odbiornik EF-RC LED lub pozostaw puste pole 
 (wówczas urządzenie przestanie odbierać sygnały radiowe).

Ustawienie kanału komunikacji radiowej

1. Użyj przycisku GR/CH tak aby na wyświetlaczu zaczęła migać ikona kanału
 komunikacji radiowej (kilkukrotnie naciskaj aby przejść do ikony CH).
2. Za pomocą pokrętła regulacji nastaw wybierz odpowiedni dla siebie
 numer kanału od 0 do 15.

Ustawienie grupy komunikacji radiowej

1. Użyj przycisku GR/CH tak aby na wyświetlaczu zaczęła migać ikona grupy
 komunikacji radiowej (kilkukrotnie naciskaj aby przejść do ikony GR).
2. Za pomocą pokrętła regulacji nastaw wybierz odpowiedni dla siebie
 numer grupy od A do J.

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