
  

Bateriový box do 
rukojeti 

Lithiová baterie Adaptér příslušenství  Osmiúhelníkový softbox Rychlý kulový 
   softbox 

Parametry   
Typ  EFD-60M EFD-60BI 
Kód  1.05.031114 1.05.031115 

Výkon / Světelný tok (1 m Lampa bez krytky)  60 W / 2800 Lux 60 W / 2600 Lux 

 Rozsah výkonu 0-100 %  Přesnost stmívání: 1 % / Plnorozsahové stmívání: 10 %) 
Teplota barvy 5 500 ± 200 K 2 700 až 6 500 K 

CRI/TLCI Ra > 97 / TLCI > 98 

Vestavěný Bluetooth Dosah aplikace > 15 m 
„FX1“ TV / „FX2“ špatná žárovka / „FX3“ blesk / „FX4“ oheň / „FX5“ dech „FX6“ 

paparazzi / „FX7“ dálková a potkávací světla / „FX8“ SOS / „FX9“ výstražné světlo. 

„FX0“ (EFD-60BI) Režim konstantního jasu (pouze EFD-60BI)      
iVstupní napětí AC 100-240 V 50/60 Hz 2,5 A pojistka 
Ventilátor < 35 dB 

Adaptérový bateriový box/baterie  EFD-60 Bateriový box do rukojeti/NP-F970x2  
Hmotnost 660 g 

160 (D) x 122 (Š) x 81(V) 
mm 

Rozměry 
 
Vyhrazujeme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění. 

Obsah balení 

  Video světlo  Reflektor  Krytka lampy     Napájecí adaptér  Brašna adaptéru  Přenosná taška 

0 0 0 0 

0 0 

0 
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(EFD-60BI)  

Knoflík nastavení teploty 
barvy (Pouze pro EFD-60BI) 

 
Doplňkový bajonet 

 
Knoflík nastavení světelného efektu 

Reflektor 

Knoflík napájení 
Spínač Bluetooth 

60 W COB LED 

Pojistný knoflík 

Spínač napájení 

Pojistný knoflík 

 
Zdířka napájecího adaptéru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Plnorozsahové stmívání: Pro vypnutí černé krátce stiskněte ikonu knoflíku DIM, otáčením knoflíku 
seřídíte jas o 10 % plného rozsahu.  
Světelný efekt FX 
Otáčejte knoflíkem FX, nastavte světelný efekt a displej zobrazí ikonu „FX1 až FX9“. „FX1“ TV / „FX2“ špatná 
žárovka / „FX3“ blesk / „FX4“ oheň / „FX5“ dech „FX6“ paparazzi / „FX7“ dálková a potkávací světla / „FX8“ 
SOS / „FX9“ výstražné světlo. Na obrazovce není ikona „FX“ a světelný efekt je vypnutý. 
„FX0“ režim konstantního jasu (pouze EFD-60BI): změňte teplotu barvy mezi „2700 K až 6500 K“ a jas 
zůstane nezměněný. 

(EFD-60B1) Nastavení teploty barvy (pouze pro EFD-60B1) 
Krátce stiskněte knoflík DIM, ikona hodnoty teploty barvy se změní na černou. Otáčejte knoflíkem pro 
zvýšení/snížení hodnoty v přírůstcích po 100 K. Rozsah úpravy teploty barvy je 2700 až 6500 K. 

Připojení pomocí Bluetooth 
Dlouze stiskněte knoflík DIM a Bluetooth zapnete/vypnete. 

Připojení k aplikaci JINBEI 
1) Stažení a instalace aplikace JINBEI (Telefon se systémem Android)  
 - Stažení a instalace aplikace JINBEI (iPhone) 

   - Vyhledejte „Jinbei“ v obchodu s aplikacemi, aplikaci si stáhněte 
a nainstalujte. 

Poznámka: Během instalace otevřete oprávnění aplikace a před použitím otevřete funkci 
určování polohy, jinak aplikace zařízení EFD-60M/BI nevyhledá. 
Aplikace JINBEI připojená k EED-60M/BI – Jak uvádí obrázek, otevřete aplikaci JINBEI, 
klikněte na ikonu „LED“, abyste vstoupili do nabídky ovládání LED světla a stiskněte 
ikonu „+“, abyste vstoupili do rozhraní pro vyhledávání zařízení. Když je vyhledávání 
hotové, klikněte na ikonu volby na pravé straně ikony EED-60M/BI a klikněte na ikonu 
„potvrdit konfiguraci“ v dolní části obrazovky, abyste vstoupili do provozního rozhraní 
LED světla. Levá strana ikony EED-60M/BI zobrazí, že je připojení úspěšné a zařízení může 
být dálkově ovládáno.  

 
Poznámka: Pokud je připojen jiný mobilní telefon, vymažte zařízení EFD-60M/BI 

v aplikaci v připojeném stavu a znovu proveďte připojení. Pokud aplikaci zavřete 
přímo, musí být funkce Bluetooth zařízení EFD-60M/BI resetována, aby mohlo dojít 
k připojení. 

EFD-60M 
Foto a video světlo 

 

EFD-60BI 
Dvoubarevné video světlo 

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 
316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757 
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká 
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RYCHLÁ PŘÍRUČKA 

Režim světelného 
efektu 

Volitelné příslušenství 
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Světelný efekt 

Bluetooth 

Teplota barvy 

Hodnota výstupního výkonu 

Síťové napájení:  
1) Vložte zástrčku adaptéru do zdířky zařízení EFD 60, připojte napájení a LCD obrazovka se rozsvítí. 
2) Stejnosměrné napájení: EFD-60 Bateriový box do rukojeti a 2 baterie NP-F970. Zastrčte 
zástrčku bateriového boxu do zásuvky a displej se rozsvítí. 
Nastavení jasu  
1) Pro nastavení jasu otáčejte knoflíkem stmívání, rozsah stmívání 
 je 0 až 100 % s přesností 1 %.  
(Displej obrazovky): 
„--%“ (LED VYP) / „1,0 %“ (Min. jas) 
„100 %“ (Max. jas)  
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Aplikace pro telefon se 
systémem Android 
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