
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania lampy.

 Zachęcamy także do odwiedzenia serwisu  www.akurat.lighting , gdzie można znaleźć między innymi 
szczegółowe dane techniczne lampy oraz listę dostępnych akcesoriów.

Uniwersalna Nakamerowa Lampa LED d2120 A1
Instrukcja obsługi/Gwarancja

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 
Dołożyliśmy starań, aby spełnił on Państwa 
oczekiwania w zakresie nowoczesnej  
konstrukcji, niezawodności, ale przede 
wszystkim najwyższej jakości strumienia światła 
LED o bardzo wysokim współczynniku CRI. 

l  Użytkowanie lampy
Lampa została zaprojektowana do pracy ciągłej. Użytkowanie lampy sprowadza się do umieszczenia jej w stopce akcesoriów 
kamery i podłączenia za pomocą odpowiednich kabli zasilania, lub przypięcia odpowiedniego, naładowanego akumulatora do 
gniazda adaptera baterii kamerowej DVB-02 (wyposażenie dodatkowe), włączenia lampy przy pomocy włącznika 
zasilania/wyboru temperatury barwowej oraz wyregulowania jasności świecenia pokrętłem „DIMMER”. Tryb "MIX" uruchamia 
się poprzez zmianę położenia pokrętła CCT z pozycji "OFF".  Aktywacja trybu "MIX" jest sygnalizowane poprzez zaświecenie 
niebieskiej diody LED.  W tym trybie następuje zmieszanie światła dziennego ze sztucznym, skutkujące możliwością ustawienia 
niestandardowej temperatury barwowej światła z zakresu 3200-5600K. Regulacja jasności w trybie "MIX" odbywa się z 
zachowaniem ustawionej temperatury barwowej, a regulacja temperatury barwowej nie zmienia poziomu jasności lampy, co 
ułatwia dostosowanie parametrów lampy do oświetlenia zastanego. Inteligentny, wykrywający typ akumulatora zasilającego 
wskaźnik, sygnalizuje niski stanu naładowania miganiem czerwonej diody LED. Ciągłe świecenie diody oznacza całkowite 
wyczerpanie akumulatora.

Przypadkowe użycie lampy w trybie "MIX" może spowodować niekorzystne skutki, w postaci niewłaściwego 
odtwarzania barw rejestrowanych obiektów ! Skontroluj tryb lampy przed włączeniem kamery !
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Okres gwarancji trwa 36 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad, ujawnionych 
podczas eksploatacji lampy, w okresie gwarancji, zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w niniejszej karcie gwarancyjnej. Do 
skorzystania z uprawnień gwarancyjnych niezbędne jest  spełnienie następujących warunków : 

  instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługiţ
  plomba na obudowie urządzenia nie może być naruszonaţ
  w Karcie Gwarancyjnej lub innym dokumencie potwierdzającym datę zakupu nie mogą być dokonywane żadne poprawki ţ

czy zmiany

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

ý uszkodzeń powstałych na skutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw 
przeprowadzanych bez zgody producenta

Pracownik serwisu dokona wstępnego przeglądu urządzenia i w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej przypadków utraty 
gwarancji lub uszkodzeń, których gwarancja nie obejmuje, skontaktuje się z osobą zgłaszającą usterkę, celem podjęcia działań 
zmierzających do odpłatnej naprawy sprzętu. W przypadku braku zgody na naprawę płatną oraz w przypadku nieuzasadnionej 
reklamacji gwarantowi przysługuje opłata za sprawdzenie sprzętu w wysokości 50 PLN. W pozostałych przypadkach usterka 
zostanie bezpłatnie usunięta, lub sprzęt zostanie wymieniony na wolny od wad. W przypadku naprawy gwarancyjnej, sprzęt 
zostanie wysłany na koszt gwaranta, na adres krajowy zgłaszającego usterkę, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 
do naprawy. Po upływie terminu gwarancji gwarant zapewni płatny serwis pogwarancyjny, do czasu wyczerpania zapasów 
części zamiennych do danego modelu.

ý  uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania (patrz karta techniczna produktu)
    

W przypadku wykrycia wady urządzenia objętego gwarancją, należy dostarczyć je lub przesłać na własny koszt na adres 
producenta, wraz z wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną, lub innym dowodem potwierdzającym datę zakupu,  
opisem uszkodzenia oraz danymi kontaktowymi i adresem zwrotnym.

   

ý uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji, w tym uszkodzeń mechanicznych lampy, osprzętu                            
i przewodów, przepalonych bezpieczników na skutek zasilania ze źródła o zbyt wysokim napięciu

   

l   Zasilanie

l  Gwarancja i serwis

Dane teleadresowe gwaranta:

Akurat Lighting Sp. z o.o. ul. Kolejowa 14a 05-850 Ożarów Maz.
tel/fax +48 22 863 64 33 e-mail: info@akuratlighting.com

Data sprzedaży

podpis i pieczęć sprzedawcy

Made in Poland

l   Odprowadzanie ciepła

Niedopuszczalne jest zanurzanie lampy w wodzie !!!

Długotrwałe użytkowanie lampy z pełną mocą przy temperaturze otoczenia przekraczającej 40 stopni Celsjusza lub w 
warunkach uniemożliwiających swobodny przepływ powietrza przez żebra radiatora może spowodować uszkodzenie 
lampy i utratę gwarancji !!!

Lampa została zaprojektowana do zasilania prądem stałym, o napięciu od 6 do 18V, z dowolnego źródła o wydajności 14W.  
Lampę można z powodzeniem zasilać poprzez wtyk D-Tap z gniazda lampy kamery (jeśli kamera jest w takie gniazdo 
wyposażona), z akumulatorów kamerowych, za pomocą specjalnego adaptera DVB-02, mocowanego do korpusu lampy 
(wyposażenie dodatkowe), a także z gniazda zapalniczki pojazdów wyposażonych w sprawną instalację elektryczną o napięciu 
6 lub 12V lub innego akumulatora, wyposażonego w takie gniazdo. Lista dostępnych akcesoriów do zasilania lampy znajduje się 
w serwisie producenta www.akurat.lighting , na stronie produktu, w zakładce "Akcesoria" . 
Podłączając lampę do źródła zasilania, należy zwrócić uwagę, na jego maksymalne napięcie oraz na polaryzację. Plus (+) źródła 
zasilania musi być podłączony do środkowego kołka gniazda zasilania lampy, a minus (-) do koncentrycznej elektrody 
zewnętrznej gniazda. Lampa jest wyposażona w zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku próby zasilania ze źródła o 
odwrotnej polaryzacji i w przypadku takiego podłączenia po prostu nie będzie działała.
Zasilanie lampy ze źródła o napięciu przekraczającym 20V, może doprowadzić do uszkodzenia lampy i w konsekwencji 
do utraty gwarancji.

UWAGA ! Nie dotykać radiatora po długiej pracy z pełną mocą. Może on osiągać temperaturę przekraczającą 60 stopni 
Celsjusza. 
Elementy lampy są powierzchniowo zabezpieczone przed działaniem wilgoci. Jednak w przypadku używania lampy w deszczu, 
należy zabezpieczyć lampę przed wpływaniem wody pod pokrywę obudowy.

Umieszczony w tylnej części lampy radiator służy do odprowadzania ciepła wydzielającego się w diodach LED. W przypadku 
długotrwałej pracy ciągłej, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez żebra radiatora, aby nie dopuścić do 
przegrzania lampy. Przegrzanie lampy skutkuje zmniejszeniem jasności świecenia, a w krańcowych przypadkach wyłączeniem 
się lampy lub jej uszkodzeniem. 
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