
 

 

 

ILUMINADOR LED TL-180S 
 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
AGRADECEMOS A PREFERENCIA PELO TL-180S. ELE OFERECE ILUMINAÇÃO DE EXCELENCIA PARA MACROFOTOGRAFIA, FOTO PRODUTO, VIDEO E FOTOJORNALISMO.  LEVE E 
PORTATIL, ILUMINA DE FORMA UNIFORME INTENSA E COM TEMPERATURA DA COR IDEAL. ELE ACOMPANHA FILTRO DIFUSOR E TUNGSTENIO, BATERIA E CARREGADOR, E TEM 

INTENSIDADE DA LUZ AJUSTAVEL 

PARA A SUA SEGURANÇA 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE USAR O SEU TL-180S 

Não tente desmontar ou modificar o equipamento: no caso de defeitos procure assistência técnica especializada, em garantia, leve à loja onde o produto foi adquirido. 
Mantenha este equipamento em lugar livre de umidade, não permita que ele seja molhado e não manuseie com as mãos molhadas. 

Este produto contém peças pequenas, mantenha longe do alcance de crianças, consulte um médico imediatamente em caso de ingestão de qualquer peça 
deste equipamento. Não exponha a temperaturas altas, o calor intenso pode prejudicar este produto. Em caso de aquecimento desligue o aparelho e deixe esfriar.                    

                                                                   PRECAUÇÃO 
Evite queda e batidas deste produto.  

Não use este produto em condições de temperatura ou umidade altas 
Não utilize removedor ou thinner para limpar este produto, a manutenção e limpeza devem ser realizadas apenas com pano levemente umedecido. 
Em caso de condições climáticas onde possa haver condensação, aguarde para usar o equipamento após a ambientação à temperatura do local.  

Armazene em local seco, ventilado e frio. 
Não olhe diretamente à luz enquanto ligada. Não bloqueie a ventilação do aparelho. Não permita que o TL-180S entre em Contato com líquidos em geral.  

Não armazene perto de gás ou outros elementos inflamáveis 
Quando o aparelho não está em uso por tempo prolongado remova a bateria 

ESPECIFICAÇÕES 
MODELO TL-180 LEDS 180 

VOLTAGEM 7.4V CRI 85 
CONSUMO ESTÁTICO DE ENERGIA <100uA TEMPO DE VIDA 5000H 

ENERGIA 13W PESO 163G 
TEMPERATURA DE COR 5500K/3200K DIMENSÕES 152x30x105mm 

LUMENS 1050Lm   
 

                                                                                                              NOMENCLATURA 

  
  

 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

Insira 01 bateria NP-F no compartimento de bateria. 
Pressione o botão liga por aprox. 2 ou 3 segs, o indicador de bateria acenderá  
de baixo p/ cima; proceda da mesma maneira para desligar a unidade. 
Pressione o botão liga por um instante quando TL-180S estiver ligado,  
o display mostrará a carga da bateria por 3 segs. 
Ajuste de intensidade de luz: Pressione os botões (-) ou (+) p/ obter  
a intensidade de luz desejada. Existem 8 níveis de intensidade. 

                                                                                                                    GARANTIA LIMITADA: 6 MESES  

                                                                                                                    
 


