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Před použitím si přečtěte pozorně tento návod a řiďte se jeho pokyny. Seznamte s návodem 
rovněž všechny osoby, které zařízení používají. Návod pečlivě uchovejte pro pozdější použití 
tak, aby byl vždy k dispozici. 

Obsah balení:
LED stan 
Napájecí adaptér 
Výměnná pozadí 

Parametry: 
Počet LED čipů: 120 (může se lišit dle modelu)
Barevná teplota: 5500K 
Napájení: 230 V, 50 Hz 

Použití a sestavení stanu: 
Stan má šest stěn.

Stan po vybalení z přepravní krabice položte a postupně zvedejte jednotlivé stěny. Stříbrná 
odrazná plocha musí být viditelná na všech vnitřních obvodových stranách stanu. Jednotlivé 
stěny k sobě přichytíte suchým zipem, který je na jejich hranách. Pozadí uchytíte pomocí 
dvou malých suchých zipů na jedné straně pozadí přímo na suchý zip na zadní vnitřní straně 

stanu. Po složení připojte napájecí adaptér. Pro rozsvícení stanu přepněte kolébkový 
vypínač do polohy „ON“. Zdroj stanu může být vybaven otočným stmívačem pro úpravu 
množství světla.

Pokud se na fotografiích objevují pruhy nebo blikání, nastavte delší čas závěrky (<1/60s). 
Nejlepších výsledků docílíte s použitím stativu a fotoaparátu v manuálním režimu 
fotografování. Pokud je produkt neostrý, použijte stativ, zvyšte postupně clonové číslo F, 
citlivost ISO a čas závěrky tak, aby byla expozice dostatečně světlá.

Varování: 

Pokud má stan jen pět viditelných stran a jedna vnitřní strana stanu je černá, nemáte stan 
rozložený - odlepte zadní stranu stanu ze suchého zipu (směrem ven).

Vyvarujte se všem zásahům do systému LED čipů, napájecího adaptéru a přívodního kabelu. 
Všemi těmito částmi je veden elektrický proud. Při manipulaci se stanem jej odpojte od 
elektrické sítě.  
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že 
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 

mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Záruční podmínky: 
Záruční doba je 24 měsíců pro domácnost a 12 měsíců pro všechny osoby a subjekty 
používající výrobek pro podnikatelské nebo komerční účely. 

Omezení záruky: 
Baterie je spotřební materiál a má životnost minimálně 6 měsíců. Případná reklamace ztráty 
nebo poklesu kapacity po této době může být zamítnuta z důvodu překročení životnosti 
produktu. 

Záruka nemůže být uplatněna: 
Pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem 

Pokud bylo do výrobku zasahováno nebo byl opravován v neautorizovaném servisu 
Pokud došlo k poškození v důsledku nekvalitní elektrické sítě (např. přepětí) 
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