
LAMPA PIERŚCIENIOWA LED RING MITOYA RL-480

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu:

1 × Lampa LED RL-480
1 × Zasilacz sieciowy 18 V / 3 A

1 × Głowica kulowa do uchwytu na telefon z gwintem męskim ¼ cala
1 × Uchwyt na telefon z dwoma gwintami żeńskimi ¼ cala

1 × Torba

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 18 V / 3 A 
znajdującego się w zestawie.
2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego. 
3) Włącz lampę korzystając z pokrętła [ON/OFF | 
Dimmer].

Pamiętaj o kolejności podłączania lampy najpierw do 
zasilacza, a następnie zasilacza wraz z lampą do 
gniazdka sieciowego! 

Zachowanie poprawnej kolejności ochroni lampę 
przed przypadkowymi skokami napięcia w sieci 
lokalnej, które mogłyby uszkodzić jej elektronikę!

ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIATŁA

Moc lampy może być regulowana płynnie za pomocą 
pokrętła [ON/OFF | Dimmer] w zakresie od 1% do 99%.

Kolor światła, czyli jego temperatura barwowa, może być 
regulowany płynnie pokrętłem [COLOR TEMPERATURE] w 
zakresie od 3000 do 6000 K.

MONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

1) Na męski gwint ¼ cala głowicy kulowej nakręć uchwyt do 
telefonu korzystając z jednego z jego dwóch otworów 
żeńskich ¼ cala.
2) Poluzuj małą śrubkę w górnej części głowicy aby zmienić 
położenie uchwytu na telefon i dokręć ją ponownie, aby 
zablokować uchwyt w nowym układzie.
3) Głowica kulowa jest zakończona od dołu pierścieniem 
kontrującym i kwadratową stopką – przekręć pierścień 
kontrujący w górę.
4) Wsuń stopkę głowicy w jeden z czterech profilowanych 
otworów montażowych w obudowie lampy.
5) Przekręć pierścień kontrujący głowicy w dół, aby 
zacisnąć ją stabilnie w otworze montażowym.
6) Umieść telefon w uchwycie. 

MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE 16 mm 

Lampa RL-480 posiada zintegrowany, przegubowy 
uchwyt montażowy na głowicę statywu 16 mm. Przegub 
posiada dwie śruby motylkowe. Śruba górna umożliwia 
zmianę kąta nachylenia lampy. Śruba dolna służy do 
zaciśnięcia lampy na głowicy statywu.

1) Wykręć lekko dolną śrubę tak, aby przestrzeń w 
środku otworu montażowego była pusta.
2) Nasadź lampę na głowicę statywu 16 mm.
3) Dokręć ponownie dolną śrubę aż poczujesz opór, a 
lampa będzie zamocowana stabilnie. 

UWAGA!

Jeśli chcesz zamontować lampę na statywie 
oświetleniowym, który posiada dodatkowy gwint ¼ cala, 
upewnij się, że gwint nie jest chroniony czarną nakrętką 
z tworzywa sztucznego. Jeśli gwint jest zabezpieczony 
nakrętką, odkręć ją i usuń przed montażem lampy – 
zapewni to większą stabilność lampy i bezpieczną pracę.

Statyw MITOYA PENGUIN jako jedyny posiada 
przekładaną w poziomie lub pionie głowicę. Jeśli 
korzystasz ze statywu PENGUIN przełóż głowicę do pionu 
przed montażem lampy! 

OSTRZEŻENIA!

- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych niż ten 
dołączony do zestawu. 
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy. 
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej 
temperaturze i wilgotności. 
- Nie zakrywaj wywietrzników w obudowie. 
- W przypadku pochylania lampy do przodu pod kątem 90° 
nachylaj ją zawsze wzdłuż jednej z nóżek statywu aby 
zachować bezpieczny środek ciężkości zestawu.

 DYSTRYBUCJA I KONTAKT
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