
 

 

  PROFESSIONAL LED LIGHT   
Manual de instruções Modelo SL60W – LED LUZ CONTÍNUA USO PROFISSIONAL 

Agradecemos a compra de mais este produto da linha Godox-Greika. 

O Video Light serie SL é um equipamento ideal para produções fotográficas, gravações de fotojornalismo, 
filmagens, etc. O equipamento proporciona luminância intensa, estável e uniforme 

ALERTAS DE SEGURANÇA 
Não armazene este equipamento em locais muito quentes ou úmidos 

Em caso de super aquecimento, o sistema de segurança é acionado automaticamente. O equipamento 
interrompe suas operações e retorna funções após resfriamento 

Não use este equipamento com as mãos molhadas, em locais úmidos,  
não exponha a locais molhados e chuvosos 

Não desmonte ou modifique o equipamento. Caso o SL60W apresente algum defeito, interrompa o uso, 
consulte assistência técnica especializada. Em caso de queda, não ligue o aparelho. Consulte assistência 

técnica para diagnóstico e reparos. 
CARACTERÍSTICAS 

LED 60W – CRI >95 – R9 = 90 – AUTENTICIDADE DE CORES – AJUSTES WIRELESS – SISTEMA DE 
CONTROLE DE CANAIS E GRUPOS – TELA LCD – CONFIGURAÇÕES SALVAS - SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO - TAMPA DE PROTEÇÃO DE LAMPADA LED – 

EXCELNTE DISSIPAÇÃO DE CALOR 

 

 

CORPO 

1.LAMPADA LED 
2.TAMPA PROTETORA 
3.DISSIPAÇÃO DE CALOR 
4.ENCAIXE ACESSÓRIOS 
5.BOTÃO LIGA/DESLIGA 
6.SELETOR E BOTÃO CONFIGURAM 
7.BOTÃO GRUPO/CANAIS 
8.ENTRADA ENERGIA 
9.TELA LCD 
10.ENCAIXE PARA TRIPÉ 
11.ENCAIXE SOMBRINHA 
12.MANOPLA AJUSTE ANGULOS 
CONTROLE REMOTO 

1.TELA LCD 
2.BOTÃO LIGA 
3.BOTÃO GRUPO/CANAIS 
4.BOTÃO CONFIGURA 
5.BOTÃO “- “ 
6.BOTÃO “+” 
7.COMPARTIMENTO BATERIA 
8.TAMPA COMPARTIMENTO 
BATERIA 
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OPERAÇÕES 
Usando o Video Light SL60W 

 Conecte o equipamento ao cabo de energia 

 Pressione o botão ON/OFF, o vídeo light iniciará a emissão de luz 

 A tela LCD mostrará a informação inicial. 
Ajuste de intensidade de Luz 

 Gire o botão Seletor para ajustar a intensidade de luz 

 A variação de ajuste de intensidade de luz de 10% a 100%. 
Indicação de temperatura 

 Este equipamento possui um sistema de checagem de temperatura interna. No caso de super aquecimento o sistema desliga o 
aparelho até que ele volte a sua temperatura operacional. 

 A leitura da temperatura pode ser feita em Celsius o Fahrenheit. Para selecionar o modo pressione o botão seletor por 2 segundos 
Controle Remoto Wireless 
Através do sistema 433MHz, este equipamento possui a função de agrupamento remoto e controle de até 6 unidades de Video Light. O 
sistema também dispõe de 16 canais com alta capacidade ante interferência. 

 Configure o grupo e canal de todas as unidades a serem controladas remotamente no mesmo canal e grupos 

 Selecione a temperatura da cor do Controle Remoto em 5600K para a versão SL-W. 
Ajuste de Canais e Grupos do Video Light. 

 Pressione o botão CH/GRP e o ícone Group entra em piscante. Gire o botão seletor para selecionar um ID de grupo (A até F) 

 Pressione o botão CH/GRP duas vezes e o ícone Channel entra em piscante. Gire o botão seletor para selecionar um ID de canal (1 
a 16) 

Ajuste de Canais e Grupos do Controle Remoto. 

 Pressione o botão CH/GRP e o ícone Group entra em piscante. Pressione o botão “+” “- “para selecionar um ID de grupo (A até F) 

 Pressione o botão CH/GRP duas vezes e o ícone Channel entra em piscante. Pressione o botão “+” “- “para selecionar um ID de 
canal (1 a 16) 

Ajuste de Intensidade de de Luz/ Temperatura da Cor com o controle remoto. 

 Pressione o botão “+” “- “para ajustar a intensidade de Luz 

 Pressione o botão SET do controle remoto uma vez e o ícone temperatura da cor entra em piscante. Pressione o botão “+” “- “para 
ajustar a temperatura da cor desejada. 

Dicas de operações: 

 Para ligar ou desligar os grupos de vídeo Light pressione o botão ON/OFF do controle remoto 

 Pressione o botão SET do controle remoto por 2 segundos para ligar ou desligar o grupo corrente. 

 Retire as baterias do controle remoto antes de armazená-lo 

 O sistema emite sinais em casos de algumas situações atípicas: 
1. No caso de a ventilação não funcionar, o ícone entra em alarme piscante 
2. No caso de o equipamento atingir 70°Celsius, a temperatura da Tela LCD entra em piscante e o equipamento é desligado 

automaticamente 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ENERGIA AC AC100-240 50/60Hz 

CANAIS 16 

GRUPOS 6 ((A, B, C, D, E, F) 

POTENCIA Max 60W 

TEMPERATURA DA COR 5600+-300K 

ILUMINANCIA EM 100% (LUX) 4100(1mt) 

FLUXO DE LUMINANCIA EM 100% 4500 

CRI >95 

R9 90 

TLCI (Qa) >90 

VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE LUZ 10% a 100% 

TEMPERATURA OPERACIONAL -10°C a 50°C 

TEMPERATURA DE SEGURANÇA <70° 

DIMENSÕES 23x24x14cm (sem a tampa da lâmpada) 

PESO LIQUIDO 1,61kg 

CONTROLE REMOTO RC-A5 

ENERGIA 3.0V (2 pilhas AAA not inclusas) 

FREQUENCIA WIRELESS 433MHz 

ALCANCE (SEM OBSTÁCULOS) >20mt 

CANAIS 16 

GRUPOS 6 (A, B, C, D, E, F) 

TEMPO EM STANDBY 01 ano 

TEMPERATURA OPERACIONAL -10°C a 50°C 

DIMENSÕES 120x38x15mm 

PESO LIQUIDO 30g 

Garantia Limitada 6 meses 

 


