
Prstencové světlo LF-R480RGB je tvořeno vysoce jasnými SMD 
LED čipy. Jeho životnost je až 50 000 hodin. Má vysokou účinnost, 
šetří energii a má nízké ztráty energie. Může pracovat buď s AC 
adaptérem (100V - 250 V) nebo bateriemi (Sony F550/F750/F970). 
Je stmívatelné a je dodáváno s dálkovým ovládáním pro snadné 
ovládání. Teplotu barev lze nastavit od 2700 do 8000 K se stabilní 
kvalitou světla. Nastavitelných je až 36 000 barev a na výběr jsou 4 
speciální efekty. Toto světlo se hodí pro fotografování v interiéru i 
exteriéru, portrétní fotografii, svatební fotografii, make-up osvětlení 
a osvětlení.

LCD displej 

Nainstalujte světlo na stativ nebo jiný držák s čepem (spigotem), 
utáhněte lehce pojistný šroub a nastavte světlo do požadovaného 
úhlu. Poté se připojte světlo do sítě nebo vložte dvě NP-F baterie. 
Zapněte světlo přepnutím vypínače do polohy I. Otočením knoflíku 
3 vyberte režim dle tabulky. Na výběr jsou 4 režimy.
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2, CCT Mód barevné teploty
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3, RGB Cyklus barev 
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4, Speciální efekty
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Otočte konflíkem 1 pro nastavení jasu
Otočte knoflíkem 2  pro nastavení sytosti barvy
Otočte knoflíkem 3 pro výběr HSI (RGB spektrum)

Otočte konflíkem 1 pro nastavení jasu
Otočte knoflíkem 2  pro nastavení barevné teploty 2700 
- 8000 K

Otočte konflíkem 1 pro nastavení rychlosti změny barev 
(0 je nejrychlejší)

Otočte knoflíkem 1 pro nastavení jasu
Otočte knoflíkem 2 pro změnu efektu:
01 Policejní auto, 02 svíčka, 03 bouřka,
04 SOS (pomocí knoflíku 1)
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LF-480RGB LED SVĚTLO
NÁVOD K POUŽITÍ

Patice pro 
baterie NP-F

Otočné knoflíky
1      2    3

Světlo lze intuitivně ovládat i pomocí přiloženého dálkového ovládání.

Dálkové ovládáníPatice pro upevnění 
na stativ (spigot)Šroub pro aretaci 

náklonu
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PARAMETRY UDÁVANÉ VÝROBCEM:

Typ: LF-480RGB
Výkon: 50W
Světelný výkon 4800 LUX
Barevná teplota: 2700 - 800 K +- 200K + RGB
CRI: >90RA
Počet diod: 448 ks
Počet barev 36000
Napájení: ze sítě 100 - 250V, baterie NP-F 15V




