Před použitím odstraňte fólii

Ovládání / Control

Remove the protective film before use

LED MINI RGB 24

Stisknout a držet
Press & Hold

On / OFF

Úvod / Precautions

Stisknout
Press

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod
k použití. Před použitím se ujistěte že je produkt vizuálně
v pořádku a že nebyl poškozen přepravou. V případě
poruchy kontaktujte náš odborný servis.

Změna režimu
Mode switch

Please read this manual before using the light and follow the
instructions. Make sure that the product is intact and that there are no
missing parts. Do not open or repair the unit yourself. If there is any
defect, please contact an experienced technician.
-

Volba parametru
Parametre select

Stisknout
Press

Nahoru/dolu
Turn up/down

Změna parametru
Parametre adjust

Obsah balení / List of items

Otáčení
Turn up/down

1/4 závit

1/4 závit

1/4 thread

1/4 Thread

Změna intenzity
Brightness adjust

Zapínací tlačítko / Power switch
1. Stiskněte a podržte toto tlačíko po 1,5 vteřiny pro zapnutí/vypnutí světla.
2. Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu.

Kloub

1. Press & Hold the power button for 1.5 seconds to turn on or oﬀ.
2. Press the power button to switch the light mode.

Bracket

Změna barevné teploty a jasu / CCT mode adjustment
1. Pohybujte voličem funkcí (F) nahoru/dolu pro nastavení barevné teploty.
2. Pohybujte nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.

1/4 závit
1/4 závit

Voština

Adaptér

Honeycomb

Cold-Shoe

1. Turn the F multifunction dial up and down to adjust the color temperature.
2. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

HSI režim / HSI mode adjustment
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x1

Kloub
Bracket

x1

Adaptér
Cold-Shoe

x1

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro zvolení parametru (H-odstín, S-saturace).
2. Pohybujte nahoru/dolu voličem funkcí pro změnu daného parametru.
3. Pohybujte nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.

Difuzér
Diﬀusor

x1

Voština
Honeycomb Grid

x2

USB-C kabel
USB-C Charging cable

x2

1. Press the F dial to select the H (hue) or S (saturation) parameter.
2. Turn the F dial up and down to change the parameters.
3. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

Obal
Pouch

x1

Ovládání / Control

Specifikace / Specifications

Filmové scény / Scene mode
1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr efektu/jeho rychlosti.
2. Pohybujte nahoru/dolu voličem funkcí pro změnu daného parametru.
3. Pohybujte nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to switch between lighting scene eﬀect and its speed.
2. Turn the F dial up and down to change the parameters.
3. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

RGB režim / RGB mode
1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr barvy (R-červená, G-zelená, B-modrá).
2. Pohybujte nahoru/dolu voličem funkcí pro změnu hodnoty (0-255).
1. Press the F dial to select the Red, Green, Blue parameters to be adjusted.
2. Turn the F dial up or down to change the selected parameter.

LEE filtry / LEE mode
1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr kódu LEE filtru.
2. Pohybujte nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to select the LEE filter code.
2.Turn the brightness dial up and down to adjust the brightnes.

ROSCO filtry / ROSCO mode
1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr kódu ROSCO filtru.
2. Pohybujte nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to select the ROSCO filter code.
2.Turn the brightness dial up and down to adjust the brightnes.

Reset Bluetooth připojení / Bluetooth reset
1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr „?“.
2. Stiskněte volič funkcí směrem dolů pro zobrazení „YES“.
3. Stiskněte volič funkcí pro reset Bluetooth připojení.
1. Press the F dial to select “?”.
2. Turn the F dial up to display "YES".
3. Press the F dial to reset Bluetooth connection.

LED diody
LEDS

108 x 0.5W bílá (white) / 108 x 0.5W žlutá (yellow) /
192pcs x 0.5W RGB

Příkon
Wattage

24W

Barevná tepl.
CCT

2500K-9000K

Regulace jasu
Dimming

0-100%

Úhel svícení
Beam Angle

5600K：1m 61º

CRI
CRI

96

LUX
LUX

2500K: 0.3m 10700 / 0.5m 3990 / 1m 965 / 2m 242
5500K: 0.3m 11200 / 0.5m 4010 / 1m 972 / 2m 250

Candely
Footcandles

2500K: 0.3m 994 / 0.5m 371 / 1m 89 / 2m 22
5500K: 0.3m 1040 / 0.5m 373 / 1m 90 / 2m 23

Baterie
Battery

7.6V / 2x 3800mAh

Nabíjení
Charging

USB-C: 5-15V 2A
QC3.0 quick charge

Doba svícení
Runtime
Rozměry
Dimensions
Váha
Weight

5600K ≤ 2.5h ( při plném výkonu / full power)
173 × 160 × 15 mm
685 g
Provozní teplota světla je 8-38ºC. Skladovací teplota je 8-65ºC.
Operating temperature is 8-38ºC. Storage temperature is 8-65ºC.
Po skončení životnosti výrobku - likvidace odpadu:
Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do směsného odpadu,
odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného
sběru tohoto typu odpadu.
Recycling
This product contains electronic parts. Do not throw it into the rubbish bin, take it to the
electronic recyclation facility. Please, protect our planet.

Aplikace pro ovládání světel přes Bluetooth
Wireless control app

DESAL Lite iOS

Vyhledávejte „DESAL Lite“ na App Store.
Seach "DESAL Lite" on APP Store.

DESAL Lite Android

U produktu na webu fomei.com najdete APK ke stažení.
You can download APK file on fomei.com.

FOMEI s.r.o.
provozovna:
Machkova 587
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sls@fomei.com
www.fomei.com
FOMEI Slovakia s.r.o.
Za Kasárňou 1
831 03 Bratislava
info@fomei.sk
www.fomei.sk
FOMEI servis
Tel.: +420 495 056 505
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