LED VIDEO LIGHT LEDP260C
VIDEO LIGHT MINI RGB R1

APRESENTAÇÃO
Agradecemos a compra deste produto Godox Greika.
O RGB R1 é um vídeo Light bicolor soft, proporcionando iluminação suave,
clara, regular, uniforme com largo espectro, ideal para todas a sessões de
foto e vídeo que exigem portabilidade com iluminação suficiente para criar os
mais inusitados efeitos de luz. Criatividade é palavra chave neste
equipamento.
CARACTERÍSTICAS
LAMPADAS DE LED
OPERADO POR BATERIA INTERNA
TELA LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO
CONFIGURAÇÃO 01 TOQUE
VARIOS EFEITOS DE LUZ EM 01 SO EQUIPAMENTO
MAGNETIZADO
CUIDADOS
MANTENHA ESTE EQUIPAMENTOS LONGE DE: ÁGUA, UMIDADE,
FOGO, TEMPERATURAS ELEVADAS.
Não permita que crianças usem o equipamento
Armazene o equipamento em local seco frio e ventilado
Não carregue o equipamento por mais de 24hs
Evite a exposição a altas temperaturas
Para usar a bateria carregue pelo menos 60%
No caso de não usar por mais de 3 meses faça uma carga completa.

O KIT INCUI
01 MINI VIDEO LIGHT RGB R1
01 CABO USB TIPO C P/ CARGA BATERIA EMBUTIDA
01 DIFUSOR DOMO MAGNETICO
04 ADAPTADORES HOOK E LOOP

BATERIA

OPERAÇÕES

Alerta:
Não deixe o equipamento carregando por mais de 24hs
Armazene em local seco e ventilado
Não deixe exposto à presença de fogo
Antes de armazenar a bateria por um tempo prolongado, por favor faça um
carregamento de pelo menos 60%
É normal que após um longo período a bateria esteja descarregada.

1.Configurações da luz:
1.1. Coloque o botão liga na posição ON. A tela LCD mostrara a
configuração atual.
1.2. Seleção do Modo: Modo bicolor/Modo Colorido/Modo efeitos especiais si
Pressione o botão MOD para acionar os diversos modos: CCTV na tela
significa Modo bicolor, HIS na tela significa Modo colorido, e os numerais 1 a
14 determinam os diferentes efeitos especiais.

Este equipamento conta com uma bateria interna de Litio polimero, não
removível, projetada para longa durabilidade. Confiável e segura, o seu
circuito interno é protegido contra supercarregamento, sobre
descarregamento, sobrecarga e curto circuito
O carregamento completo é executado em aproximadamente 3 horas, com
o cabo USB 5V/2 A

Modo Bicolor

Modo Colorido

1.3.MIC: Ao usar o Modo Musica, coloque a entrada de MIC perto do
emissor da música e ajuste a distância entre luz e fonte de áudio de acordo
com os efeitos especiais. O efeito de luz emitida será em sincronia com o
áudio colocado

Modo Efeitos especiais

1.5.O R1 pode ser instalado sobre tripé, através da sua perfuração de ¼”
1.6. Fácil de usar: O ajuste de cor, intensidade e modos podem ser
ajustados a um toque. Pressione o botão FN multi-function e selecione o
modo desejado e efeitos especiais FX.

1.4. Propriedade magnética: a parte posterior do vídeo é light é equipada
com um imã, tornando o equipamento facilmente instalável sobre qualquer
superfície metálica.
Modo Bicolor - Ajuste de temperatura da cor: gire o seletor multifuncional FN para a esquerda ou direita para ajustar a
temperatura da cor desejada
Modo Bicolor – Ajuste da intensidade de luz: gire o seletor de intensidade de luz para selecionar intensidade de 0% até 100%

Modo Colorido – Ajuste do matiz H: Pressione o botão seletor FN multifuncional, e selecione H. Gire o botão novamente para
esquerda ou direita para selecionar a matiz de 0° até 360°
Modo Colorido – Ajuste a saturação S: Pressione o botão seletor FN multifuncional, e selecione S. Gire o botão novamente
para esquerda ou direita para selecionar a saturação desejada de 0 a 100
Modo Colorido – Ajuste de intensidade de luz: Gire o Botão de ajuste de intensidade de luz e selecione intensidade de0 até
100%

EFEITOS ESPECIAIS SITUACIONAIS
1.Gire o botão seletor multifuncional FN de 1 a 14 para escolher os efeitos especiais. Os Modos aparecerão circularmente ao girar o seletor.
2.Apos escolher o efeito desejado, pressione o botão multifuncional FN e selecione modos I, II ou III. Os modos aparecerão circularmente enquanto o seletor estiver sendo
pressionado.
3.Ajuste a intensidade de luz pressionando o botão de intensidade de luz, escolha a intensidade de 0 a 100%
4.Existem 39 efeitos especiais selecionáveis divididos em 14 categorias, conforme a seguir:

Nº

ÍCONE

EFEITO
LUZES COLORIDAS

DISPLAY I

DISPLAY II

DISPLAY III

Baixa velocidade

Media velocidade

Alta velocidade

FLASH

flash

conferencia

paparazzi

LASER COLORIDO
TROVÕES

Festa aniversario
descontínuo

KTV
frequente

Disco
continuo

LUZ QUEBRADA
TV

descontínuo
Baixa velocidade

frequente
Media velocidade

continuo
Alta velocidade

VELA
FOGO

descontínuo
lareira

frequente
Fogueira grande

continuo
incêndio

FOGOS DE ARTIFICIO
CARRO DE POLICIA

breve
Flash forte

continuo
Flash frequente

Show pirotécnico
Flash rápido

BOMBEIROS
AMBULÂNCIA
MUSICA
SOS

Flash forte
Flash forte
Música I
SOS

Flash frequente
Flash frequente
Musica II

Flash rápido
Flash rápido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARANTIA LIMITADA 6 MESES

