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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το LEDP120C είναι ένα επαγγελματικό φορητό φωτιστικό τεχνολογίας LED. Διαθέτει 116
στοιχεία LED νέας γενιάς που του χαρίζουν εξαιρετική πιστότητα φωτισμού (CRI > 95),
χαμηλή κατανάλωση 12W και ισχύ 680 Lux.
Επιπλέον, διαθέτει ποτενσιόμετρο για έλεχγο της ισχύος φωτισμού (10-100%) και της
θερμοκρασίας χρώματος (3200-5600Κ). Μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρίες σειράς
Sony L (δεν περιλαμβάνονται).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
●Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες βροχής ή υγρασίας. Μπορεί να προκληθεί
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
●Μην αφήνετε ή μην αποθηκεύετε τη συσκευή φλας σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει
περίπτωση καταστροφής μερών του προϊόντος.
●Κρατήστε μακρυά από παιδιά τις μπαταρίες και μικρά μέρη του προϊόντος που μπορούν
να καταποθούν. Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
●Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αφαιρέστε τις μπαταρίες στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση πτώσης ή χτυπήματος ή θραύσης της συσκευής και εφόσον έχει
αποκολληθεί κάποιο μέρος της. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Εάν διαρρέουν διαβρωτικά υγρά από τις μπαταρίες - αφαιρέστε τις μπαταρίες με
χρήση γαντιών.
• Εάν το προϊόν εκπέμπει παράξενη μυρωδιά ή καπνό ή θερμότητα. .
●Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται χρησιμοποιήσετε το φλάς για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
•

Σώμα
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Το φωτιστικό LEDP120C τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου σειράς SONY L.

Κουμπί Ένδειξης Στάθμης Μπαταρίας

Πατήστε το Κουμπί Ένδειξης Μπαταρίας για να εμφανιστεί το επίπεδο της υπολειπόμενης
μπαταρίας.
Τοποθέτηση Μπαταρίας
•

Απενεργοποιήστε τη συσκευή (ΟFF).

•

Τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου στην υποδοχή
μπαταρίας όπως δείχνουν οι επαφές (+) και (-)
αντίστοιχα. Σπρώξτε τη μπαταρία μέχρι να
κουμπώσει.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή (ΟΝ).
Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη
χρήση της.
Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης μπαταρίας και σπρώξτε τη μπαταρία
προς την αντίθετη φορά από αυτή του κουμπώματος
της μπαταρίας.

•
•
•

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LEDP120C
1)Πάνω στη μηχανή (Οn Camera)
•
•

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κλίσης στη βίδα 1/4΄΄ και
σφίξτε τον πάνω δακτύλιο του προσαρμογέα.
Βιδώστε τον κάτω δακτύλιο του προσαρμογέα στο
ψηλότερο σημείο και εισάγετε οριζόντια το hotshoe του
φωτιστικού στο hotshoe της μηχανής. Σφίξτε τον κάτω
δακτύλιο κλειδώματος.
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2)Με Χειρολαβή
•

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κλίσης στη βίδα 1/4΄΄ και
σφίξτε τον πάνω δακτύλιο του προσαρμογέα.

3)Πάνω σε Stand Φωτιστικού
•

Εγκαταστήστε το light stand στη βίδα 1/4΄΄ του φωτιστικού.

*Αν η μηχανή σας δεν διαθέτει hotshoe, προτείνεται η αγορά υποδοχής σύνδεσης και η τοποθέτηση του
φωτιστικού μέσω της υποδοχής με βίδα1/4΄΄.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.Πριν τη χρήση
• Τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου
• Ενεργοποιήστε το φωτιστικό – σύρετε το κουμπί
ΟΝ/OFF στο ΟΝ.

2.Ρύθμιση Έντασης Φωτισμού και Θερμοκρασίας Χρώματος
•

Ρύθμιση Έντασης Φωτισμού:
Περιστρέψτε το Κουμπί Επιλογής Έντασης Φωτισμού για να επιλέξετε την
επιθυμητή ένταση.

•

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος:
Περιστρέψτε το Κουμπί Επιλογής Θερμοκρασίας Χρώματος για να επιλέξετε την
επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος.

Μοντέλο

Θερμοκρασίας Χρώματος

Έντασης Φωτισμού

LEDP120C

3300K-5600K

10% - 100%
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•

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΙΑ ΤΟΥ LEDP120C;

1)Σώμα Φωτιστικού LEDP120C
2)Προσαρμογέας Κλίσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ

LEDP120C

Μπαταρία Λιθίου

Σειράς SONY L (NP-F) (δεν περιλαμβανετε στη συσκευασία)

Ισχύς

Max. 12W

Θερμοκρασία Χρώματος

3300Κ – 5600Κ ±300Κ

Φωτεινότητα(LUX)

580(0.5m/4500K)
630(0.5m/3300K)
680(0.5m/5600K)

CRI(Δείκτης Πιστότητας Χρώματος)

>95

TLCI(Qa)

>95

Ένταση Φωτισμού

10% - 100%

Στοιχεία Led

116

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-10 έως 50°C

Διαστάσεις(σώμα)

175mm*130mm*17mm

Καθαρό Βάρος

220g
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