
 
 

 

 

Profesionální 
kruhové světlo 

se stativem 
pro chytré telefony 

a fotoaparáty 
RL-18 

 

Uživatelská příručka  
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I.  Upozornění 

1) Tento produkt vždy udržujte v suchu. Nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí. 

2) Nepoužívejte žádný jiný zdroj napájení než ten přiložený. 

3) Vyčistěte produkt měkkým suchým hadříkem. 

4) Tento produkt obsahuje vysokonapěťové elektronické součástky. Dotyk vysokonapěťového obvodu 
uvnitř může způsobit úraz elektrickým proudem. Produkt nerozebírejte. Pokud bude nutné provést 
opravu, musí být tento produkt zaslán do autorizovaného servisního střediska. 

5) Přestaňte tento produkt používat, pokud se rozlomí kvůli pádu nebo silnému nárazu. Pokud se 
dotknete součástí uvnitř, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem. Můžete i ZEMŘÍT. 
Neriskujte to. 

6) Nenechávejte produkt ani ho neskladujte, pokud okolní teplota přesáhne 50 °C (např. V automobilu na 
slunci). Jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástek. 

7) Do žádného osvětlovacího zařízení nevkládejte žádné kovové části. 

8) Nedotýkejte se elektrických kontaktů žádnými vodivými materiály. 

9) V případě neobvyklé funkce, jisker, nadměrného tepla, plamenů nebo kouře, okamžitě produkt vypněte 
a pokud možno bezpečně odpojte napájení. Nechte jej zkontrolovat autorizovaným technikem. 
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II.  Popis produktu 

 

1 – Prstenec s LED 5 – Šroub pro nastavení úhlu 

2 – Foto sáňky 6 – Šroub pro upevnění na stojan 

3 – Spínač napájení a stmívač 7 – Otvor pro stojan 

4 – Napájecí kabel  
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III.  Použití 

1. Montáž na stojan 

 

1) Utáhněte šroub pro nastavení úhlu (5), aby se světlo při 
montáži na stojan nenaklánělo. 

2) Uvolněte šroub pro upevnění na stojan (6) a zasuňte stojan 
do otvoru. 

3) Utáhněte šroub pro upevnění na stojan (6) a poté uvolněte 
šroub pro nastavení úhlu (5), nastavte světlo do 
požadovaného úhlu a šroub utáhněte. 

 

2. Připojení napájení 

1) Připojte napájecí kabel (4) k dodanému zdroji napájení. 

2) Napájecí zdroj: připojte napájecí zástrčku zdroje napájení do zásuvky 110–240 V~. 

3) Otočením spínače napájení (3) zapněte světlo a dalším otáčením spínače si nastavte požadovaný jas. 

4) Chcete-li světlo vypnout, otáčejte spínačem napájení (3), dokud světlo nezhasne. 

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

www.su
nnyso

ft.c
z



3. Montáž stativového šroubu 

 

Uvolněte na patce se stativovým šroubem jistící kroužek, zasuňte 
patku se stativovým šroubem do foto sáněk (2) a utáhněte jistící 
kroužek. Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým 
šroubem můžete nastavit směr a naklonění stativového šroubu. 

  

4. Montáž kamery/fotoaparátu 

 

Po namontování stativového šroubu (viz kapitola č. 3) uvolněte 
stativový šroub co nejvíce, nasaďte na něj kameru/fotoaparát a 
otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až dojde k bezpečnému 
utažení. Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým 
šroubem můžete nastavit směr a naklonění kamery/fotoaparátu. 
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5. Montáž zrcadla 

 

Pomocí šroubováku nainstalujte do dvou otvorů na spodku prstence 
zrcadlo a šrouby utáhněte. Při použití odstraňte ze zrcadla plastovou 
fólii. 

  

6. Montáž chytrého telefonu 

 

Po namontování stativového šroubu (viz kapitola č. 3) 
uvolněte stativový šroub co nejvíce, nasaďte na něj 
držák chytrého telefonu a otáčejte jím ve směru 
hodinových ručiček, až dojde k bezpečnému utažení. 
Roztáhněte držák a mezi jeho čelisti vložte telefon. 
Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým 
šroubem můžete nastavit směr a naklonění telefonu. 
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7. Montáž filtru 

 

Nejdříve nasaďte filtr do spodku prstence, pak nasaďte jeden boční 
filtr a vrchní. Jako poslední nasaďte druhý boční filtr. Filtry se 
upevňují na prstenec pomocí jazýčků, které jsou připevněny ke 
každému filtru. 

  

IV. Technické specifikace 

Napájení 100–240 V, 50/60 Hz 

Příkon 55 W 

Maximální svítivost 4 800 lumenů 

Minimální svítivost 480 lumenů 

Stmívač 10–100 % 

Barevná teplota 5 500 ± 300 K 
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Index podání barev  Ra > 85   (CRI – Color Rendering Index) 

Velikost průměr vnější 48,5 cm, vnitřní 36,5 cm  

Hmotnost 1,6 kg 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: 
Sunnysoft s.r.o. 
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 
www.sunnysoft.cz 
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