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Kieszonkowy panel LED
Yongnuo YN125

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcja obsługi

1. Kluczowe funkcje 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. 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, uchwycie lub przytroczeniu do nadgarstka za pomocą linki.
6. Unikaj bliskiego kontaktu wzrokowego z włączonymi diodami panelu LED
7. Po zakończeniu ładowania urządzenia odepnij przewód USB-C.
8. Bezwzględnie zabraniaj używania urządzenia przez dzieci.
 

Profesjonalne źródło światła - panel LED YN125 pomimo swoich kompaktowych
rozmiarów emituje światło o wysokim współczynniku CRI ≥ 95 z możliwością płynnej
regulacji w zakresie 0 - 100 %

Wbudowany akumulator - urządzenie jest wyposażone w wbudowany akumulator
litowo-polimerowy umożliwiający nieprzerwaną pracę na pełnej mocy przez 1.5 godziny.
Ładowanie panelu umożliwia dedykowany przewód USB-C.

Wysokiej jakości komponenty - obudowa lampy YN125 została wykonana z wysokiej 
jakości aluminium, a wyświetlacz w techonologii OLED. 

Autorski układ elektroniczny - lampa nie wykazuje efektu falowania i migotania światła.

2. Zawartość pudełka

Panel LED Yongnuo YN125, adapter montażowy, przewód USB-C, pokrowiec
 
   

Model Kieszonkowy panel LED Yongnuo YN125

Temperatura barwowa 3200 - 5500 K

Zakres regulacji natężenia światła 0 - 100 %

Współczynnik CRI ≥ 95

Kąt świecenia 120°

Luminancja

3. Dane techniczne

Ilość diod LED 120

Moc 10 W

Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo polimerowy
3.85 V 4000 mAh (15.48 Wh)

Czas pracy na baterii około 1,5 godziny (pełna moc)

Wymiary 138,2 x 76,2 x 10,5 mm

Waga 170 g (bez akcesoriów)

1000 (0,5 m@5600K)

850 (0,5 m@3200K)

9. Pamiętaj, aby po dłuższym czasie przerwy w eksploatacji lampy sprawdzić poziom 
 naładowania akumulatora.
10. Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Z czasem jego wydajność
 może się zmniejszać, co nie jest uznawane za wadę produktu.
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6. Podstawowe czynności

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk zasilania lampy. Lampa uruchomi
się z nastawami sprzed poprzedniego wyłączenia urządzenia.
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4. Opis urządzenia
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1. Gniazdo USB-C
2. Przycisk zasilania
3. Przycisk selekcji menu 
4. Przycisk zwiększania natężenia nastawy
5. Przycisk zmniejszania natężenia nastawy
6. Gniazdo montażowe 1/4”
7. Otwór na pasek nadgarstkowy
8. Gniazdo montażowe 1/4”
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5. Opis wyświetlacza

Szacunkowy czas pracy
na baterii
 
   

Wartość jasności 
świecenia

Wartość temperatury
barwowej

Poziom naładowania
baterii

Uruchamianie urządzenia

Użyj przycisku selekcji menu aby podświetlić na wyświetlaczu wartość jasności świecenia.
Następnie użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania natężenia nastaw. Regulacja jest
możliwa w zakresie 0 - 100%.

Ustawienie jasności oświetlenia

Użyj przycisku selekcji menu aby podświetlić na wyświetlaczu wartość temperatury
barwowej. Następnie użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania natężenia nastaw. 
Regulacja jest możliwa w zakresie 3200 - 5500K.

Regulacja temperatury barwowej

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk zasilania lampy. Urządzenie zostanie
wyłączone.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk selekcji menu aby zresetować 
urządzenie do ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Podłącz przewód do gniazda USB-C znajdującego się na urządzeniu. Następnie wepnij
przewód do ładowarki USB (nie znajduje się w zestawie) i podłącz ją do gniazdka. Na
wyświetlaczu lampy pojawi się ikona poziomu naładowania. Urządzenie wspiera 
ładowanie o napięciu 5, 9 oraz 12V. W przypadku wykorzystywania tzw. szybkich 
ładowarek czas naładowania urządzenia wynosi ok 2 godziny.

Ładowanie urządzenia

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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