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

Uniwersalna lampa nakamerowa LED A1N
Instrukcja/Karta gwarancyjna

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 
Dołożyliśmy starań, aby spełnił on Państwa 
oczekiwania w zakresie nowoczesnej  
konstrukcji, niezawodności, ale także jakości 
widma i wielkości strumienia światła LED.

l  Użytkowanie lampy A1N 

Światło zostało zaprojektowane do pracy ciągłej. Użytkowanie go sprowadza się do trzech kroków:

3. Włącz lampę wybierając światło dzienne lub sztuczne przełącznikiem zasilania i wyboru temperatury barwowej. Ustaw 
odpowiednią jasność lampy za pomocą pokrętła dimera 

Ustawienia dowolnej temperatury barwowej światła z zakresu 3200K-5600K dokonuje się poprzez mieszanie światła 
dziennego i sztucznego, w proporcji regulowanej za pomocą pokrętła regulacji CCT. Regulacja jasności nie zmienia 
ustawionej temperatury barwowej, a regulacja temperatury barwowej nie zmienia jasności, co ułatwia ustawienie światła do 
zastanych warunków. Inteligentny wskaźnik „low battery” wykrywa typ akumulatora i wskazuje niski poziom jego napięcia, 
poprzez pulsowanie czerwonej diody. Ciągłe świecenia diody oznacza całkowite wyczerpanie akumulatora. 

1. Umieść lampę w stopce akcesoriów kamery używając jednego z dwóch adapterów mocowania: Akurat 10mm-stopka foto 
lub 10mm-gwint kamerowy 1/4  (adaptery mocowania zamawiane oddzielnie - patrz www.akurat.lighting)
2. Podłącz lampę do źródła zasilania za pomocą odpowiedniego kabla, lub wepnij odpowiedni, w pełni naładowany 

akumulator w gniazdo adaptera DVB-02 (opcja - kable i adaptery zamawiane oddzielnie - patrz www.akurat.lighting). 

UWAGA. Przypadkowe użycie lampy w trybie "MIX" może spowodować niewłaściwą reprodukcję barw rejestrowanych 
obiektów!  Przed włączeniem kamery sprawdź położenie pokrętła CCT i wskaźnik trybu MIX !
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3. Niedopuszczalne jest zanurzanie lampy w wodzie !!!
2. W przypadku używania lampy w deszczu należy zabezpieczyć ją przed wpływaniem wody pod pokrywę obudowy.

Lampa A1N może być zasilana z dowolnego źródła prądu stałego o napięciu 6-18V i wydajności 14W. Przykładowe źródła 
zasilania to: 
 - gniazdo zasilania akcesoriów w kamerze lub akumulatorze kamery (jeśli kamera jest w nie wyposażona)
 - popularne akumulatory kamerowe różnych marek, za pomocą adaptera DVB-02 zamocowanego do lampy (opcja)
 - instalacja elektryczna pojazdu (6 lub 12V) 
 - zasilacz sieciowy 

OSTRZEŻENIA!

W przypadku długotrwałej ciągłej pracy, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez żebra radiatora, aby zapobiec 
przegrzaniu lampy. Przegrzanie urządzenia powoduje zmniejszenie jasności, a w skrajnych przypadkach wyłączenie i trwałe 
uszkodzenie diod LED lub innych podzespołów elektronicznych. 

UWAGA. Napięcie wyższe niż 20V może uszkodzić lampę i w konsekwencji unieważnić gwarancję.

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

 

1. Nie dotykaj radiatora po długiej pracy z pełną mocą.  Może on osiągać temperaturę do 60 stopni Celsjusza. 

Przed podłączeniem zasilania do lampy należy się upewnić co do jego napięcia i polaryzacji. Plus (+) źródła zasilania musi 
być podłączony do środkowego pinu gniazda zasilania, minus (-) do koncentrycznej zewnętrznej elektrody. Światło jest 
zabezpieczone przed skutkami odwrotnego podłączenia zasilania i w takim przypadku po prostu nie działa.

l   Gwarancja i serwis

l   Odprowadzanie ciepła

l   Zasilanie

Adres serwisu producenta:

Akurat Lighting Sp. z o.o ul. Krakusa 11 05-802 Pruszków
tel +48 22 863 64 33 e-mail: info@akurat.lighting

data sprzedaży

podpis i pieczęć sprzedawcy

Made in Poland

Okres gwarancji trwa 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad ujawnionych w 
okresie gwarancji, pod warunkiem eksploatacji lampy zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w niniejszej karcie gwarancyjnej. Do 
skorzystania z uprawnień gwarancyjnych niezbędne jest spełnienie następujących warunków : 

  w Karcie Gwarancyjnej lub innym dokumencie potwierdzającym datę zakupu nie mogą być dokonywane żadne poprawki ţ
czy zmiany

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

ý uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji lampy, w tym uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń 
osprzętu i przewodów, uszkodzeń spowodowanych zasilaniem ze źródła o zbyt wysokim napięciu

  instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługiţ

ý uszkodzeń powstałych na skutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw 
nieautoryzowanych przez producenta

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 do serwisu producenta, wraz z 
wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną lub innym dowodem potwierdzającym datę zakupu, opisem uszkodzenia oraz 
danymi kontaktowymi i adresem zwrotnym.
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.

  plomba na obudowie urządzenia nie może być naruszonaţ
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