
 

 

     LED VIDEO LIGHT SERIE PROFISSIONAL        
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Modelo GK-1000 PRO 
 
Agradecemos a escolha deste produto Greika. Pensando nas complexidades do Mercado Brasileiro, selecionamos para você esta linha Led Video Light Profissional de alta qualidade, 
fácil utilização e durabilidade. Para maximizar as possibilidades de uso e a utilização apropriada deste Sistema, recomendamos fortemente que este manual seja lido sempre que 
necessitar a utilização de suas funções. 

ALERTAS PRELIMINARES 
1. Não utilize este equipamento em locais molhados e não exponha à chuva. Após o uso guarde o equipamento em local seco e arejado.  

2. Evite as mudanças bruscas de temperatura e umidade, mantendo o equipamento longe de aquecedores, ar condicionado, fornos e outras fontes de energia fria ou quente. Ao 
guardar o equipamento não permita o acesso de poeira e umidade. 

3. Evite quedas ou colisões bruscas. Mantenha longe do alcance de crianças 
4. Remova as baterias do equipamento após o uso, remova o cbo de energia, antes de armazená-lo. 

5. O ambiente de uso deve ser ventilado e seco 
6. O equipamento pode se aquecer durante o uso 
7. Evite olhar diretamente na luz enquanto ligada. 

8. Evite armazenar o equipamento perto de inflamáveis como álcool, gasolina ou outros  
9. A limpeza do equipamento deve ser feita com pano seco. Para remover sujeiras mais rssistentes use um pano levemente úmido com pouco detergente. 

10. Não tente desmontar o equipamento, além de ser perigoso a garantia poderá ser desqualificada se o equipamento for desmontado impropriamente. 

CARACTERISTICAS GERAIS 
O Led Video Light GK-1000PRO é composto de 10008 unidades de Ultra Leds, com potencia de saída equivalente à Composição da lâmpada led 60w, produzindo 
menos calor e aumentando sua durabilidade. Possui armadura de alumínio de aviação, com acabamento acetinado, leve e desenhado para prevenir deformações. 

Ajuste intensidade de 10% a 100%, e ajuste de temperatura da cor de 3200-5600k,com controle remoto 2.4G 

 

7 - Botão Canal – Pressione o botão “CHANNEL”,para ajustar o controle remoto sem fio 
ou canal DMX512. 

12 – Botão de ajuste- nos diferentes modos disponíveis, podem ser 
ajustados a intensidade da luz e temperatura da cor. Pressione o 
botão “DIMMER/COLOR”. Quando a luz indicadora correspondente a 
“DIMMER” estiver ativada, use o botão de ajuste para obter a 
intensidade desejada. O mesmo se aplica para a função “COLOR” 
para ajuste de temperatura da cor. 
MODO FULL POWER – Pressione prolongadamente duas vezes o 
botão “DIMMER/COLOR” para entrara em capacidade total.. Use o 
botão de ajuste para executar os ajustes necessários. 

8 - Botão checagem bateria – pressione botão “BATTERY” para checar acarga da bateria 
9 – Botão DMX controle remoto: 
Pressione “DMX/2.4G” 
10 – Botão Liga – Pressione na direção “I”para carga da bateria  direção”O” para 
desligar, e “II” para energia do adaptador. 
11 – Entrada DMX. Após a conexão interface RJ45, o equipamento poderá operar com 
controle DMX512 pelo computador. 

ESPECIFICAÇÕES 

Modelo GK-1000Pro 
Potencia de saida 60W 
Fluxo Luminoso 7200LM 

Quantidade de Leds 1008pcs 
Temperatura da Cor 3200-5600 (4400K) ajuste continuo 

Fonte de Luz 45’  5 LED Super Bright 
CRI >95 

Dimmer 10%-100% 
Controle remoto 99 canais – 2.4g controle remoto wireless 

Alcance controle remoto >50M 
Dimmer DMX512 Sim (Interface RJ45) 

Bateria tipo 2x NP-F750/NP-F970 
Entrada energia DC DC13-119V 

Adaptador DC15V4A DC15V4A 
Tamanho 302x191x42mm 

 
GARANTIA LIMITADA 6 MESES 

 

 
 


