
Instrukcja obsługi lampy LED do zdjęć 

KAKU KSC-469 

 

Specyfikacja produktu: 

• Numer producenta: KSC-469 

• Materiał: ABS + Metal 

• Rozmiar lampy: ok. 16 cm (średnica) 

• Rozmiar produktu: 26,3 cm * 12,8 cm * 48,5 cm 

• Maksymalna wysokość: 66 cm 

• Waga produktu: 741g 

• Moc: 6W 

• Napięcie wejściowe: 5V/2A 

• Tryby światła: 3 rodzaje światła: światło zimne, 
ciepłe światło, mieszane; 10 poziomów 
ustawienia natężenia światła 

• Zasilanie: Port USB 

• Uchwyt na 3 telefony 

Cechy produktu: 

• Statyw z pierścieniem LED, który będzie 
doskonałym rozwiązaniem do przesyłania 
strumieniowego, robienia zdjęć i wideo. 

• Uchwyt na smartfon jest kompatybilny z 
niemal każdą przekątną urządzenia. 

• Telefon można obracać o 360 stopni. 
• Wbudowany panel sterujący pozwala na 

szybką zmianę trybu oraz regulację jasności. 

• Łatwy i szybki montaż. 

Instrukcja obsługi: 

1. Połącz części lampy w taki sposób, aby można było ją  
postawić na stabilnej powierzchni. W tym celu włóż w 

statyw kij z uchwytem i lampą. 
2. Ustaw lampę na stabilnej powierzchni. 

3. Wyreguluj wysokość statywu zgodnie ze swoimi 

potrzebami. W tym celu poluzuj znajdujący się na kiju 

cylinder i wysuń lub dosuń kij, zwiększając lub 

zmniejszając tym wysokość statywu. Te ustawienia 

będą warunkować wysokość telefonu umieszczonego 

w uchwycie i lampy. 

4. Wyreguluj kąt lampy za pomocą pokrętła 

znajdującego się pod nią. Gdy ustawisz żądany kąt, 

zakręć ponownie pokrętło, aby lampa była stabilna.  

5. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą 

dołączonego kabla USB. Drugą końcówkę kabla podłącz 

do ładowarki lub innego urządzenia posiadającego port 

USB. Zaleca się używanie ładowarki niż np. podłączenie 

kabla do komputera, ponieważ ładowarka sieciowa ma 

wyższe napięcie i urządzenie będzie lepiej zasilane.  

6. Włóż telefon/telefony do lampy. Możesz umieścić go 

w pozycji pionowej jak i poziomej. Uchwyt można 

swobodnie dostosować do rozmiarów telefonu.  

7. Za pomocą panelu sterującego ustaw żądaną jasność 

i rodzaj światła. Masz do wyboru 10 poziomów 

natężenia i 3 rodzaje światła: zimne, ciepłe i mieszane.  

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: 

 

1. Użytkować w suchym i chłodnym miejscu. 

2. Korzystanie z urządzenia poprzez dzieci powinno się 

odbywać jedynie pod nadzorem dorosłych, produkt nie 

jest zabawką. 

3. Nie demontuj samodzielnie części urządzenia, które 

są zamontowane na stałe, może to skutkować 

porażeniem prądem. 

4. Nie uderzaj, ani nie wyginaj urządzenia. 

5. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 

gdyż każde inne nienormalne użycie może prowadzić 

do uszkodzenia produktu. 

 

 
 


