TUNEL BEZCIENIOWY 20x LED USB

MODEL: AG302C
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Wygodny, składany namiot bezcieniowy doskonale sprawdzi się w fotografii profesjonalnej oraz całkowicie
amatorskiej. Eliminuje konieczność zakupu drogich lamp fotograficznych oraz zestawów softboxów i innych
akcesoriów. Doskonałą jakość zdjęć zapewni wbudowana lista LED generująca neutralnie białe światło, co
gwarantuje prawidłowe odwzorowanie fotografowanych obiektów. Białe ściany namiotu dobrze rozpraszają
światło. Bardzo prosty montaż dzięki zastosowaniu specjalnych magnesów.
W komplecie dodajemy 2 dodatkowe tła fotograficzne (białe i czarne), dzięki którym uprościsz późniejszą
obróbkę zdjęć!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Składany namiot bezcieniowy to niezwykle szybkie i wygodne rozwiązanie!
Doskonale sprawdzi się w fotografii amatorskiej oraz profesjonalnej.
20 diod doświetlających LED gwarantuje prawidłowe oświetlenie fotografowanego obiektu.
Niezwykle prosty montaż dzięki zastosowaniu magnesów.
Białe ściany namiotu doskonale rozpraszają i odbijają światło.
Świetnie sprawdzi się przy wykonywaniu zdjęć na serwisy aukcyjne!
W zestawie dodajemy 2 dodatkowe tła fotograficzne oraz długi kabel zasilający microUSB!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 5V z microUSB
Ilość diod LED: 20
Barwa światła: neutralna biała
Wymiary po złożeniu: 22 cm x 23 cm x 1,3 cm
Wymiary po rozłożeniu: 22 cm x 23 cm 24 cm
Waga zestawu: 220 g
Długość kabla: 80 cm
Kolor: biały

W zestawie:
• Namiot bezcieniowy (składany)
• Kabel USB-microUSB
• 2 piankowe tła fotograficzne (czarne i białe)
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2. Instalacja i uruchomienie
1. Ostrożnie rozpakuj zestaw
2. Rozłoż tunel bezcieniowy rozpinając go od środka i OSTROŻNIE wyciągając wszystkie ścianki.
3. Po rozłożeniu tunelu usuń dwie białe zaślepki z bocznych ścianek tunelu.
4. Następnie złóż tunel spinając jego boki przez powstałe po zaślepkach otwory.
5. Umieść w tunelu jedno z dwóch załączonych w zestawie teł (białe lub czarne)
6. Podłącz pasek doświetlający LED do portu USB komputera bądź zasilacza sieciowego czy powerbanka,
korzystając z dołączonego (bądź dowolnego) kabla microUSB <-> USB
7. Umieść fotografowany przedmiot we wnętrzu tunelu i GOTOWE!
8. Po zakończeniu pracy pamiętaj o odłączeniu kabla microUSB aby oszczędzać energię i diody!

UWAGA: Nie należy podłączać urządzenia do zasilania sieciowego korzystając z
ładowarek typu QuickCharge aby nie uszkodzić diod LED!
UWAGA: Przy dłuższym użytkowaniu diody LED mogą się nagrzewać, nie należy więc ich dotykać gdy są
uruchomione lub krótko po ich wyłączeniu.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej
eksploatacji
1. Czyść tunel wilgotną szmatką. Nie używaj silnych detergentów ani rozpuszczalników!
2. Chroń urządzenie przed gorącem i wodą, aby nie uszkodzić diod LED
3. Nie ciągnij za kabel zasilający USB podczas pracy, aby nie uszkodzić wtyczki microUSB! Nigdy nie
używaj lampy, gdy kabel zasilający USB jest w jakikolwiek sposób uszkodzony – grozi to uszkodzeniem
urządzenia!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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