Trvalé světlo
LED RGB 100D

NÁVOD K POUŽITÍ

FY3629

Děkujeme,

že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI!
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál.

Kontakt pro případné dotazy:
E-mail: sls@fomei.com
Webové stránky: www.fomei.com
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Upozornění před použitím:
1. Ujistěte se, že je výrobek nepoškozený a nechybí žádné součásti.
2. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
3. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
4. Dbejte na čistotu světla, popřípadě kryt vyčistěte suchým hadříkem.
5. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.
Bezpečnostní upozornění:
1. Vždy držte tento výrobek z dosahu deště nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození nebo úrazu.
2. Výrobek nerozebírejte. V případě poškození kontaktujte odborný servis FOMEI nebo smluvní
servis s proškolenými odbornými pracovníky.
3. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu.
4. Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách (+ 50°C).
5. Přístroj není vhodný pro používání dětmi.
6. Nezatěžujte světlo více než je nutné.

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.

WWW.FOMEI.COM

WWW.FOMEI.COM

A. O VÝROBKU

C. PŘIPOJENÍ K APLIKACI

LED RGB 100D je profesionální RGB panel s maximálním výkonem 100 W a rozměru 42x42 cm. Zároveň disponuje dvaceti filmovými efekty a je možné jej napájet z
V-Mount baterie. Součástí balení je světlo samotné, přepravní taška a napájecí adaptér. Kompatibilní s aplikací Desal Lite a DMX protokolem.

1. Stáhněte si aplikaci DeSal Lite (Appstore/Google Play)
2. Otevřete aplikaci a klikněte na „DEVICES“
3. Klikněte na „ADD NEW DEVICE“
4. Kliknutím na + přidejte zařízení
5. Ovládejte zařízení samostatně nebo ve skupinách

B. OVLÁDACÍ PRVKY
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V případě, že se světlo nechce připojit, je třeba resetovat
nastavení Bluetooth na světle.
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D. FUNKČNÍ REŽIMY

LED RGB 100D má pět hlavních režimů: bi-color, HSI, RGB, barevné filtry a efektový
mód. Pro změnu režimu stiskněte tlačítko MENU. Stiskem otočného voliče se mění
kroky změny parametru (S - po jednotkách, F - po desítkách)
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BI-COLOR REŽIM
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Aretace světla
Uchycení na stojan
V-Mount slot
Ventilátor
Řídící panel
Konektor napájení
DMX konektory
Ovládací tlačítka
Informační displej
Baterie / OFF / ON
Otočný volič
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• Barevnou teplotu světla můžete regulovat v rozsahu 3000K - 5600K.
• Zaroveň je možné regulovat odchylku barvy v zeleném a magenta kanálu skrze aplikaci.

EFEKTOVÝ REŽIM
• RGB 100D disponuje dvaceti efekty.
• U efektů je možné měnit rychlost a inzenzitu.
• Změnu označeného parametru provedete stiskem
tlačítka ENTER.
• Změnu hodnoty pak otočným voličem.
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E. TECHNICKÉ INFORMACE

HSI REŽIM
• V režimu HSI můžete regulovat odstín (0-360),
saturaci (0-100) a intenzitu (0-100).
• Změnu označeného parametru provedete stiskem
tlačítka ENTER.
• Změnu hodnoty pak otočným voličem.

RGB REŽIM
• V režimu RGB můžete regulovat každou barvu
v rozmezí 0-255.
• Změnu označeného parametru provedete stiskem
tlačítka ENTER.
• Změnu hodnoty pak otočným voličem.

Výkon světla

100 W

LUX

5600K: 0,5m (10 700)/ 1m (2 690)/ 2m (689)
3000K: 0,5m (9 580)/ 1m (2 390)/ 2m (618)

Barevná teplota

3000K - 5600K

Napájení

DC-16.8V 8A

Rozměry (D x Š x V)

42,0 x 42,0 x 13,0mm

Hmotnost světla

3,76 kg

CRI

96

REŽIM BAREVNÝCH FILTRŮ ROSCO/LEE
• RGB 100D disponuje simulacemi 20 nejpoužívanějších filtrů ROSCO a 20 nejpoužívanějších filtrů LEE.
• U každého filtru je možné regulovat jeho intenzitu.
• Změnu označeného parametru provedete stiskem
tlačítka ENTER.
• Změnu hodnoty pak otočným voličem.

RESET BLUETOOH
• V případě, že chcete světlo připojit k novému zařízení, nebo se aplikace nechce připojit, je třeba
resetovat Bluetooth modul.
• Otočným voličem zvolte hodnotu YES a vyčkejte.
• Ve chvíli, kdy se znovu zobrazí otazník je světlo
resetováno.
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Continuous light
LED RGB 100D

USER GUIDE

FY3629

Welcome to the FOMEI family!
Before first use, read this manual first.

If you have any questions, fell free to contact us:
E-mail: sls@fomei.com
Website: www.fomei.com

TABLE OF CONTENT
A. ABOUT PRODUCT
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C. APP CONNECTION
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E. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Warning before use:
1. Make sure that the product is intact and that there are no missing parts.
2. In case of damage, contact a professional service FOMEI.
3. Keep the environment dry and ventilated when using the product.
4. For the best performance of the product, keep the product clean by clean.
5. Do not scratch or apply pressure to the product.
Safety warning:
1. Keep this product out of reach the rain or humidity to avoid damage or injury.
2. Do not disassemble the product. In case of damage contact a service FOMEI or contractual
service with trained professionals.
3. If the product is disassembled, you will not be covered under warranty.
4. Do not use the product in extreme temperatures (+ 50C).
5. The product is not suitable for children.
6. Do not plug/unplug when the power is still connected.
7. Do not burden light more than necessary

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.
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A. ABOUT PRODUCT

C. APP CONNECTION

LED RGB 100D is a professional RGB panel with a maximum power of 100 W and a
size of 42x42 cm. It has twenty movie effects and it is possible that it will be powered by a V-Mount battery. The package includes a light, a transport bag and a power
adapter. Compatible with Desal Lite app and DMX protocol.

1. Download DeSal Lite app (Appstore/Google Play)
2. Open app and click on „DEVICES“
3. Click „ADD NEW DEVICE“
4. Click on + to add device
5. Control device alone or in group.
If the app does not find the lamp, please reset the Bluetooth connection.

B. PRODUCT OVERVIEW
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D. MODES

LED RGB 100D has five main modes: bi-color, HSI, RGB, color filters and effect mode.
For mode change press MENU. By pressing rotary selector you can change steps (S single, F - by tens)
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BI-COLOR MODE
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Light tilt
Mounting on a stand
V-Mount slot
Fan
Control panel
Power connector
DMX connectors
Control buttons
Information display
Battery / OFF / ON
Rotary selector
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• You can change temperature form 3000K to 5600K.
• You can also change Green and Magenta tint.
• You can change selected parameter by pressing
ENTER.

EFFECT MODE
• RGB 100D has twenty effects
• You can change speed and intensity.
• You can change selected parameter by pressing
ENTER.
• Value is changed by rotary selector.
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E. TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSI MODE
• You can change HUE (0-360),
sturation (0-100) and intensity (0-100).
• You can change selected parameter by pressing
ENTER.
• Value is changed by rotary selector.

RGB MODE
•
•
•
•

You can change each color (0-255).
• You can change selected parameter by pressing
ENTER.
• Value is changed by rotary selector.

Power

100 W

LUX

5600K: 0,5m (10 700)/ 1m (2 690)/ 2m (689)
3000K: 0,5m (9 580)/ 1m (2 390)/ 2m (618)

CCT

3000K - 5600K

Voltage

DC-16.8V 8A

Dimensions

42,0 x 42,0 x 13,0mm

Weight

3,76 kg

CRI

96

ROSCO/LEE FILTERS MODE
• RGB 18C has simulations of 20 most popular
ROSCO/LEE filters.
• It is possible to regulate the intensity of each filter.
• You can change selected parameter by pressing
ENTER.
• Value is changed by rotary selector.

BLUETOOH RESET
• If you want to connect the light to a new device
or the app does not want to connect, you need to
reset the Bluetooth module.
• By rotary selector pick YES and wait.
• When the question mark reappears, the light is
reseted.
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FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové
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
E-mail: servis@fomei.com

