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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το LEDP260C είναι ένα επαγγελματικό φορητό φωτιστικό τεχνολογίας LED. Διαθέτει 256
στοιχεία LED νέας γενιάς που του χαρίζουν εξαιρετική πιστότητα φωτισμού (CRI > 95),
χαμηλή κατανάλωση 30W και ισχύ 2200 Lux.
Επιπλέον, διαθέτει ψηφιακή οθόνη για να έχετε έλεχγο της ισχύος φωτισμού (10-100%) και
τη θερμοκρασία χρώματος (3200-5600Κ). Μπορεί να λειτουργήσει με 2 μπαταρίες σειράς
Sony L (δεν περιλαμβάνονται). Τέλος, μπορείτε να μεταβάλετε την ένταση θερμοκρασίας
χρώματος από απόσταση μέσω ειδικού τηλεχειριστηρίου που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.

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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•

Τηλεχειριστήριο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Το φωτιστικό LEDP260C μπορεί να τροφοδοτηθεί με δύο τρόπους:
1. Τροφοδοσία Ρεύματος
Το φωτιστικό μπορεί να λειτουργήσει με ηλεκτρικό
ρεύμα μέσω της υποδοχής τροφοδοσίας με τη
χρήση ενός αντάπτορα (13-16.8V) (περιλαμβάνεται
στη συσκευασία).
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2. Μπαταρία
Το φωτιστικό μπορεί να λειτουργήσει με δύο
μπαταρίες λιθίου σειράς SONY L (δεν
περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

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.

•
•
•

Σημείωση: Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη. Αν αναβοσβήνει η ένδειξη
της μπαταρίας σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε τη
μπαταρία άμεσα για να αποφύγετε ξαφνική απενεργοποίηση της συσκευής.
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LEDP260C
1. Με Χειρολαβή
•

Κουμπώστε την αποσπώμενη λαβή στην υποδοχή
τοποθέτησης.

2. Πάνω σε Stand Φωτιστικού
•
•

Χαλαρώστε το δακτύλιο κλειδώματος και τοποθετήστε
το light stand.
Σφίξτε το δακτύλιο κλειδώματος.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Πριν τη χρήση
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες λιθίου ή το
τροφοδοτικό ρεύματος
• Ενεργοποιήστε το φωτιστικό – σύρετε το κουμπί
ΟΝ/OFF στο ΟΝ.
• Πατήστε το κουμπί STOP/RUN για σβήσουν ή
να ανάψουν τα LEDs.
• Στην LCD οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες
των ρυθμίσεων.

2. Ρύθμιση Έντασης Φωτισμού (Φωτεινότητα) και Θερμοκρασίας Χρώματος
•

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

•

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος:
- Πατήστε το κουμπί Επιλογής μία φορά και η ένδειξη Θερμοκρασίας Χρώματος θα
αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Περιστρέψτε το Κουμπί Επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία
χρώματος.

Μοντέλο

Θερμοκρασίας Χρώματος

Ένταση Φωτισμού

LEDP260C

3300K-5600K ±300Κ

10% - 100%

3. Ασύρματη Λειτουργία
Με το ασύρματο σύστημα 433MHz, το φωτιστικό μπορεί να ρυθμιστεί ασύρματα μέσω του
τηλεχειριστηρίου. Μπορούν να ελεγχθούν εως και 6 group από LED φωτιστικά και
υπάρχουν 16 διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας.
Ρυθμίστε το κανάλι και το group του φωτιστικού σας στο ίδιο κανάλι και group με το
τηλεχειριστηρίο.
Ρύθμιση Καναλιού/Group του LED φωτιστικού
• Πατήστε το κουμπί CH/GR και η ένδειξη group θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Περιστρέψτε το Κουμπί Επιλογής για να επιλέξετε group (A ,B,C,D,E,F).
• Πατήστε το κουμπί CH/GR δύο φορές και η ένδειξη καναλιού θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
Περιστρέψτε το Κουμπί Επιλογής για να επιλέξετε κανάλι (1-16).

7

Ρύθμιση Καναλιού/Group του τηλεχειριστηρίου
• Πατήστε το κουμπί CH/GRP και η ένδειξη group θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Πατώντας τα κουμπιά ‘+’ ‘-’ μπορείτε να επιλέξετε group (A ,B,C,D,E,F).
• Πατήστε το κουμπί CH/GRP δύο φορές και η ένδειξη καναλιού θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
Πατώντας τα κουμπιά ‘+’ ‘-’ μπορείτε να επιλέξετε κανάλι (1-16).
Ρύθμιση Έντασης Φωτισμού/Θερμοκρασίας Χρώματος μέσω του τηλεχειριστηρίου
•
•

Πατήστε τα κουμπιά ‘+’ ‘-’ για να επιλέξετε ένταση φωτισμού.
Πατήστε το Κουμπί Επιλογής του τηλεχειριστηρίου μία φορά και η ένδειξη
θερμοκρασίας χρώματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Πατήστε τα κουμπιά ‘+’ ‘-’ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.

Σημείωση: Το ασύρματο σήμα λαμβάνετε μόνο όταν το φωτιστικό είναι ενεργοποιημένο.
4. Άλλες Λειτουργίες
•

•
•

Πατώντας το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο σβήνουν ή ανάβουν τα φωτιστικά
LED από όλα τα group όμως δεν ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται οι συσκευές.
Όταν ένα φωτιστικό LEDP260C λαμβάνει την εντολή OFF από το τηλεχειριστήριο
σταματάει να φωτίζει και η στην LCD οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘OFF’ (κατάσταση
ύπνου). Αν το φωτιστικό παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για παραπάνω από 4
ώρες, τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και το τηλεχειριστήριο δεν θα δουλεύει.
Πατώντας το κουμπί SET στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα, σβήνουν ή
ανάβουν τα φωτιστικά LED από το επιλεγμένο group όμως δεν
ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται οι συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 4 ώρες μη λειτουργίας.

Σχετικά με το τηλεχειριστήριο: Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν η συσκευή πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΙΑ ΤΟΥ LEDP260C;
1)Σώμα Φωτιστικού LEDP260C 2)Τηλεχειριστήριο
3)Αντάπτορας Ρεύματος
4)Αποσπώμενη Λαβή

8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ

LEDP260C

Μπαταρία Λιθίου

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

Παροχή Ρεύματος

13-16,8V

Ισχύς

Max. 30W

Θερμοκρασία Χρώματος

3300Κ – 5600Κ ±300Κ

Κανάλια

16

Groups

6 ομάδες (A,B,C,D,E,F)

Φωτεινότητα(LUX)

2050(0.5m/4500K)
2050(0.5m/3300K)
2200(0.5m/5600K)

CRI(Δείκτης Πιστότητας Χρώματος)

>95

TLCI(Qa)

≥94

Ένταση Φωτισμού

3300K-5600K: 10% - 100%

Στοιχεία Led

5600K: 128,

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-10 έως 40°C

Διαστάσεις(σώμα)

360mm*240mm*27mm

Καθαρό Βάρος

917g

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

RC-A5

Τροφοδοσία

2 Μπαταρίες Τύπου AAA (3.0V)(δεν περιλαμβάνονται)

Συχνότητα

433MHz

Εμβέλεια

20m

Κανάλια

16

Groups

6 ομάδες (A,B,C,D,E,F)

Χρόνος Αναμονής

Πάνω από ένα χρόνο

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-10 έως 50°C

Διαστάσεις

120mm*38mm*15mm

Καθαρό Βάρος

30g

3300K: 128
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