
LAMPA PIERŚCIENIOWA DO SELFIE LED RGB
ZD67B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Doskonały zestaw oświetleniowy dla każdego miłośnika selfie! Lampa pierścieniowa LED z
możliwością zmiany barwy bieli  (zimna /  ciepła /  neutralna).  W komplecie z  rozkładanym
statywem  trójnożnym  (tripod).  Budowa  pierścieniowa  lampy  pozwala  na  doskonałe  i
równomierne doświetlenie przestrzeni roboczej i fotografowanych osób lub przedmiotów. .
Zastosowanie energooszczędnych diod LED nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej.

Cechy produktu: 

• Lampa pierścieniowa LED biała do wykonywania selfie.
• Jasność 20 - 1000Lm 
• Specjalny uchwyt na telefon (szerokość telefonu od 5,5 do 8,5 cm) 
• Lampa świeci mocno skupionym światłem ciągłym, co umożliwia równomierne oświetlenie 

filmowanego czy też fotografowanego obiektu / planu. 
• Możliwość zmiany barwy bieli (3): biała ciepła, naturalne światło, biała zimna 
• Barwa światła (białego): 3200K - 5800K 
• Możliwość przyciemnienia lampy (w skali 10% od 0 do 100%). 
• Lampa po zamontowaniu na giętkim ramieniu lub statywie, sprawdzi się jako źródło światła 

także w fotografii produktowej czy makrofotografii. 
• Lampę można zamontować na kilka sposobów: na wspomnianym giętkim ramieniu bądź na

zwykłym statywie czy uchwycie przykręconym do stołu / pokrowca bezcieniowego. 
• Żywotność: aż do 10000h (diody LED) 
• Rozkładany, stabilny (blokada na śrubę), statyw trójnożny 
• Ruchoma głowica ułatwia jego obracanie. 
• Udźwig statywu to ok. 2,5 kg 

Specyfikacja: 

• Materiał: aluminium + tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: USB 5V (2A) 
• Moc lampy: 12W 
• Okrągła lampa pierścieniowa LED 
• Zmiana barwy bieli (zimna, ciepła, neutralna) 
• Barwa światła: 3200K - 5800K 
• Możliwość przyciemnienia (co 10%) 
• Pilot zdalnego sterowania IR (na kablu) 
• Średnica lampy (ringu): 16 cm 
• Długość kabla zasilającego: 2 m 

2.  Użytkowanie

a) Rozpakuj urządzenie z opakowania.

b) Rozłóż statyw / tripod i ustaw go na płaskiej, twardej powierzchni.

c) Podłącz lampę do portu USB komputera / powerbanku / zasilacza.

d) Uruchom lampę wciskając czerwony przycisk I/O na pilocie.

e) Wybierz jeden z odcieni bieli (zimny, ciepły, biały) wciskając przycisk DWIE STRZAŁKI

f) Aby zwiększyć siłę świecenia diod LED wciskaj kolejno przycisk PLUS +

g) Aby zmniejszyć siłę świecenia diod LED wciskaj kolejno przycisk MINUS -

h) Aby wyłączyć lampę należy ponownie wcisnąć przycisk I/O na pilocie IR.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 

uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało 

zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi

płynami.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.
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