LED BAR 17W
LED SVĚTLO S DRŽÁKEM

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI.

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál.
E-mail: sls@fomei.com
Webové stránky: www.fomei.com

Upozornění před použitím
1. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
2. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
3. Dbejte na čistotu průsvitného platového krytu, popřípadě kryt vyčistěte hadříkem.
4. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.
5. Pro dlouhou životnost baterie je potřeba minimálně jednou za měsíc baterii nabít.

Bezpečnostní upozornění:
1.
2.
3.
4.
5.

Vždy držte tento výrobek z dosahu deště nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození nebo úrazu.
Výrobek nerozebírejte. V případě poškození kontaktujte odborný servis FOMEI nebo smluvní
servis s proškolenými odbornými pracovníky.
V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu.
Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách (+ 50C).
Přístroj není vhodný pro používání dětmi.

A) Přehled výrobku a balení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vak
Konektory
Rukojeť
Nabíječka
LED světlo
Nastavení barevné teploty světla
Vypínač

8.
9.
10.
11.
12.

Konektor na napájení
Intenzita světla
Tlačítko výběru kanálu
Signalizace provozu (zapnuto/vypnuto)
Slot na baterii

B) O výrobku
LED BAR je ruční LED tyčové světlo s novou technologií světel s vestavěnými přijímači, díky čemuž
můžete pohodlně ovládat více kanálů/světel najednou. Základem jsou tři skupiny kontrolních kanálů
(A, B, C), díky nimž je možné nastavovat světla samostatně nebo ve skupinách. Výrobek je navržen
tak, aby byl uživatelsky přívětivý, tedy tak, že obsahuje čtyři nejvíce používané teploty barev, a to
3200/5000/5600/8000K jako rychlý výběr pro pohodlné focení. Výrobek má baterii jako součást
balení, hliníkové pouzdro, mřížkovanou rukojeť, vak, nabíječku a systém umožňující vícenásobné
propojení světel. Výrobek je velmi šikovný a flexibilní, jednoduše ho můžeme vzít kamkoliv a je
vhodný též jako doplňkové světlo.

První zapnutí:
1.
2.
3.
4.

Světlo s příslušenstvím vytáhneme z vaku.
Na libovolný konec světla přišroubujeme rukojeť.
Před zapnutím si rozmyslíme, zda budeme světlo napájet ze sítě nebo z baterie.
Pokud se rozhodneme pro baterii, na panelu výběru posuneme páčku na symbol baterie.
V případě, že zvolíme napájení ze sítě, posuneme páčku na symbol kabelu.
5. Pokud máme více světel a chceme je nastavovat současně, zvolíme u všech stejný kanál.
Pokud máme více světel a chceme je nastavovat individuálně, nastavíme tlačítkem „Channel“
nastavení „Off“ (rozsvítí se indikační kontrolka „Off“)
6. Teplotu světla měníme pomocí tlačítka „Color“. Při přepínání mezi teplotami se bude
rozsvěcet indikační kontrolka zvolené teploty.

Návod k obsluze


Teplota světla
 3200 K - žlutá barva světla
 5000 K - bílá barva světla
 5600 K - bílé denní světlo
 8000 K - modrá barva světla
Stisknutím tlačítka „Color“ může uživatel přepnout na požadovanou teplotu světla. Příslušné
světlo se rozsvítí.



Systém hromadného ovládání
1. LED BAR používá funkce hromadného ovládání na třech kanálech: A, B, C. Světla
nastavená na stejný kanál mohou být kontrolována současně. Příklad: Nastavte všechna
světla na kanál A a ovládejte je přes první světlo LED BAR. Nebo nastavte ostatní světla
na kanál B a C a můžete světla na jednotlivých kanálech ovládat samostatně.
2. Zmáčkněte tlačítko „Channel“, pro přepnutí kanálu, nebo můžete vypnout hromadné
ovládání tak, že nastavíte pomocí „Channel“ off a příslušná indikační kontrolka se rozsvítí.

C) Specifikace:
Číslo modelu
Počet LED diod
Výkon
Teplota barvy
Napájení
Li-ion baterie
Výdrž
Rozměry
Váha

LED BAR 17W
288 ks
17W
3200K, 5000K, 5600K, 8000K
9V 3A
7,4V 4600mAh
1,2 hodiny na max. výkon
50,5 x 6 x 6cm
1kg

