BR-RL10B
LED Ringlicht
met statief en voet

HANDLEIDING

NL

Art. Nr. F004512 - F004513

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
GEVAAR VAN LICHAMELIJK LETSEL!

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kinderen of dieren. Bewaren
buiten het bereik van kinderen en dieren.

GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!

Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat
kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.
Wanneer u de smartphone in de houder plaatst, moet u ervoor zorgen dat de smartphone goed vastzit om te voorkomen dat hij naar
beneden valt en schade veroorzaakt!
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade veroorzaakt door ondeskundige of onvoldoende veilige installatie!
Gebruik alleen de aanbevolen voeding* voor de netadapter!
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor spanningsschade veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte voedingsadapter!
Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed
door een stroombron (netadapter). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Anders loopt u het risico van een
ELEKTRISCHE SCHOK.
Buig, knijp of trek nooit aan voedingskabels, aansluitkabels, verlengstukken of connectoren. Bescherm de kabels tegen scherpe randen
en hitte.
Controleer dit apparaat, de kabels en de aansluitingen voor gebruik
op beschadigingen.
Probeer nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde elektrische onderdelen te bedienen! Beschadigde onderdelen
moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerde
servicemedewerker.
Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het
apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.





Afb. 1a

A

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige trillingen.

Ringlicht met vorkarm (1x)(A), flexibele arm met smartphonehouder (1x)
(B), standaard (1x)(C), grondplaat (1x)(D), handleiding

C

BOVENDIEN IS VEREIST

USB-stroomadapter

ALGEMENE MONTAGE-INSTRUCTIES
B

*niet inbegrepen

Plaats uw apparaat zo dat het te allen tijde van de stroomtoevoer
kan worden losgekoppeld. Het stopcontact moet altijd in de buurt
van uw apparaat zijn en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, omdat de
stekker van het netsnoer dient als een losgekoppeld apparaat van
het elektriciteitsnet.
Om het apparaat van het stroomnet te scheiden, moet u altijd de
stekker uit het stopcontact trekken en nooit aan de kabel trekken!

LEVERINGSOMVANG (Afb. 1a)






Schakel de stroomvoorziening uit door de netstekker uit het stopcontact de halen als het apparaat niet in gebruik is, bij een langere
bedrijfsonderbreking en voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

 Ringverlichting met vorkarm  Flexibele arm  –toets
 Bovenste bevestigingsring  Standaard  Onderste bevestigingsring
 Grondplaat  Netsnoer  USB-A-stekker  Aan/uit/kleur instel-toets
 +toets  Smartphone* houder




Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact
op met uw dealer. Zij nemen contact op met het Service Center en
kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie
regelen.

OVERZICHT ONDERDELEN (Afb. 1)







GEVAAR VOOR BRAND EN EXPLOSIE!

Plaats het apparaat altijd zo dat het niet kan kantelen en zorg ervoor
dat het op een redelijk veilige plaats wordt opgeborgen.
• Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Je zou het
apparaat kunnen omverwerpen.
• Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat
kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur! Overmatige
hitte en onjuist gebruik kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies
veroorzaken!
• Gebruik alleen de aanbevolen stroomvoorziening*!

BELANGRIJKE OPMERKING!

GEVAAR VAN ELECTRIC SHOCK!

Afb. 1

RISICO OP VERBLINDING!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht kijken. De hoge
lichtsterkte kan verblinding van de ogen en nabeelden veroorzaken.
Deze verslechtering van het gezichtsvermogen kan leiden tot ongelukken.

D

• Verwijder vóór de montage alle accessoires uit de verpakking en leg
ze op een vlakke ondergrond.
• Schroef de onderdelen bij de montage zorgvuldig in elkaar om de
nodige stabiliteit te waarborgen!
• Let er bij het plaatsen van de smartphone in de houder op dat de
smartphone goed wordt vastgehouden!

MONTAGE (Afb. 2-5)
Afb. 2

Afb. 3









Stap 1 : Schroef de standaard (5) in de grondplaat (7).

Afb. 4

Stap 3: S
 teek de flexibele arm (2) in de ringverlichting (1). Druk de
smartphonehouder (10) in het kogelgewricht van de flexibele
arm (2).
*niet inbegrepen

Stap 2 :Schroef

de ringverlichting met de vorkarm (1) bovenop de
standaard (5).

Afb. 5

Stap 4: Plaats de smartphone* in de smartphonehouder.
Zorg ervoor dat de smartphone goed vastzit!

IN WERKING STELLEN (Afb. 6)

TECHNISCHE GEGEVENS
Model

Afb. 6

F004512

Type

F004513

LED-ringverlichting

Kleur behuizing

wit

zwart

Verlichting

96 LED's

Vermogen

10W2

1

Lichte kleuren

wit, warm, koud of
koud/warm gecombineerd

Stroomvoorziening

DC 5V/2A
via 5V USB-stroomadapter3

Materiaal

ABS kunststof/polycarbonaat/metaal

Afmetingen

30x70cm

De LED's hebben een lange levensduur en zijn om technische redenen niet vervangbaar.

1

 et vermogen van een LED-verlichting is hoger dan dat van
H
conventionele halogeenlampen. Daarom hebben LED's een lager
wattage dan vergelijkbare lampen.

2

b.v. van smartphone; niet inbegrepen

3

1. Steek de USB-stekker van het netsnoer in een in de handel
verkrijgbare 5V USB-stroomadapter*. Steek de netstekker van de
netadapter in het stopcontact.
2. Druk ongeveer 2 seconden op de toets Aan/Uit/Kleur instellen om
het toestel aan te zetten.
TIP: Als alternatief voor de 5V USB-stroomadapter* kan de ringverlichting ook worden gevoed via de USB-poort van een notebook* of PC*.

INSTELLEN VAN DE LICHTKLEUR
1. Zet het apparaat aan.
2. Druk enkele malen kort op de toets On/Off/Colour set om de
gewenste lichtkleur in te stellen. Opeenvolging van lichtkleuren:
wit, warm, koud, warm/koud gecombineerd

INSTELLEN VAN DE HELDERHEID
1. Druk op de +-toets om de helderheid te verhogen.
2. Druk op –toets om de helderheid te verlagen.

GARANTIE

www.bresser.de/warranty_terms

*niet inbegrepen

Contact
Bresser Benelux
Smirnoffstraat 8 2
7903 AX Hoogeveen - Nederland
    @BresserEurope

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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