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Halogenowa lampa światła ciągłego z soczewką Fresnela
300/650/1000/2000W

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

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. Podczas podłączania urządzenia do sieci elektrycznej zachowaj szczególną
 ostrożność.  Używaj instalacji z uziemieniem. Nie dotykaj urządzenia mokrymi 
 dłońmi.
3. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy
 lub gazów; w miejscach silnych pól elektromagnetycznych; miejsach o dużej
 wilgotności lub o gwałtownych skokach temperatury. Wskazane okoliczności
 mogą mieć wpływ na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
4. W przypadku awarii lub wykrycia wady sprzętu nie naprawiaj go samodzielnie.
 Niezwłocznie przerwij pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem 
 sprzedaży.
5. Wypalone halogeny wymieniaj przy wyłączonym zasilaniu oraz po ostudzeniu 
 lampy. Stosuj halogeny o tej samej mocy.
 

6. Nie dotykaj halogenów gołymi rękami.
7.  Lampa światła ciągłego podczas pracy emituje wysoką temperaturę. Podczas
 operowania korpusem urządzenia oraz wrotami zachowaj szczególną
 ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
8. Podczas czyszczenia urządzenia upewnij się, że nie jest ono podłączone do prądu.
9. Ze względu na wysoką emisję ciepła zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia 
 w którym znajduje się urządzenie.
10. Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o stabilnym zamocowaniu urządzenia na
 statywie o odpowiednim udźwigu.
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LAMPY O MOCY 1000W ORAZ 2000W

1.  Wrota lampy
2. Zatrzask pokrywy komory halogenu 
3.  Pokrętło ogniskowania (skupienia) światła
4. Uchwyt
5. Pokrętło blokady mocowania lampy
6. Gniazdo mocowania lampy
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Przed instalacją lub wymianą halogenu upewnij się, że lampa nie jest podłączona do sieci
elektrycznej. Podczas wymiany źródła światła użyj rękawiczek w celu zminimalizowania 
ryzyka ubrudzenia lub obtłuszczenia szklanej powłoki halogenu. Brud lub tłuszcz zebrany
na jego powierzchni może przyczynić się do zmniejszenia żywotności lub w skrajnych
przypadkach �zycznego uszkodzenia halogenu.
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7. Mocowanie wrót
8. Halogen
9. Soczewka Fresnela

LAMPY O MOCY 300W ORAZ 650W
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1. Wrota lampy
2. Blokada mocowania lampy
3. Gniazdo mocowania lampy
4.  Pokrywa komory halogenu
5. Mocowanie wrót
6.  Halogen
7. Zatrzask pokrywy
8. Zacisk pochylenia lampy
9. Uchwyt lampy
10. Pokrętło ogniskowania
 (skupienia) światła 
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2. Podstawowe operacje

Instalacja halogenu
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1.  Aby wymienić halogen w lampach o 
 mocy 1000W oraz 2000W należy nacisnąć 
 przycisk zwalniania blokady pokrywy.

Lampa 1000W oraz 2000W
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32.  Po zwolnieniu blokady, pociągnij
 pokrywę do siebie i odchyl w taki
 sposób, aby mieć wygodny dostęp
 do gniazda mocowania halogenu.

3.  Zamocuj halogen w gnieździe
 mocowania znajdującym się na 
 szynie mechanizmu ogniskującego.
 Następnie zamknij pokrywę i uruchom
 lampę.

1.  Aby wymienić halogen w lampach o 
 mocy 300W oraz 650W należy 
 delikatnie docisnąć pokrywę komory
 halogenu.

Lampa 300W oraz 650W
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2.  Następnie odchyl pokrywę komory 
 pociągając ją do góry w taki sposób,
 aby mieć wygodny dostęp do 
 gniazda mocowania halogenu.

2.  Zamocuj halogen w gnieździe, 
 a następnie zamknij pokrywę
 i uruchom lampę.

W tylnej części korpusu lampy znajduje się pokrętło służące do ogniskowania źródła 
światła. Mechanizm umożliwia skupienie snopu światła lub jego rozproszenie w zależności
od tego w jakiej odległości od soczewki Fresnela znajduje się halogen. Aby dokonać
zmiany położenia halogenu względem soczewki użyj pokrętła obracając nim w lewo lub
w prawo.

Ogniskowanie źródła światła

1. Regulacja natężenia oświetlenia (jasności)
 odbywa się za pomocą potencjometru.
 Aby zmniejszyć lub zwiększyć natężenie
 oświetlenia użyj pokrętła obracając je
 w lewo lub w prawo.

Regulacja natężenia światła*

*Uwaga! Regulacja natężenia światła możliwa 
jest jedynie w lampach wyposażonych w moduł 
potencjometru znajdujący się przy włączniku 
urządzenia.
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Upewnij się, że w lampie został zamocowany halogen oraz czy lampa została stabilnie
zamocowana do statywu. Wepnij wtyk do gniazda z uziemieniem i uruchom urządzenie
przyciskiem znajdującym się na przewodzie zasilajacym lampy.

Uruchamianie lampy

3. Dane techniczne

Moc

Temperatura
barwowa

Typ halogenu

Napięcie

300 W 650 W 1000 W 2000 W

3200 K

G 9.5 G 9.5 G 22 G 38

220 V  50 Hz

Średnica
soczewki 80 mm 110 mm 130 mm 175 mm

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
tel. 42 239-47-77, e-mail: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl

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


