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LU-ROL004

Ring Of Light 12"

Telefoonhouder met
flexibele neck

Bediening van de lamp

Verstelbaar Statief

Microfoon houder

360 roterende clip

Microfoon

Microfoon houder 

S pec ificaties :

Model LU-ROL004

Materiaal ABS/PC/METAAL

Vermogen 10W

Opladen USB/ADAPTER

LED lampen 120 stuks

Input DC 5V 2A

Afmetingen 30x200CM

Produc t Acces s oires :

Ring Of Light 12" 1st

Verstelbaar statief (tot 170cm) 1st

Flexibele neck met telefoon houder 1st

Microfoon houder 1st

Microfoon 1st

Bluetooth afstandsbieding 1st

Adapter 1st

(actie)camera houder 1st

Handleiding 1st

Overige opmerkingen:

1. houdt de aan/uit knop voor 2 seconden vast om de lamp aan of

uit te zetten.

2. Licht standen: Druk rustig op de aan/uit knop om de kleur van

de lamp te verstellen naar wit licht, warm licht en naturel licht.

3. Contrast sterkte: De Ring Of Light heeft 10 standen welke zijn

te verstellen met de "+" en de "-". 

4. De Ring Og Light onthoudt de instellingen die jij hebt gekozen

wanneer je de lamp aanzet. 

Ins tallatie voors chriften:

1. Haal het statief(8) uit de

verpakking en open de voet.

Door middel van de twee

verstelknoppen kunt u de

juiste hoogte bepalen.

(zie foto)

2. Pak de volgende onderdelen

uit de verpakking (1), (5), (6).

Schroef de ringlamp (1) op het

statief (8) en schroef de

bevestiging (5) (6) van de

microfoon houder aan het

statief. (zie foto)

3. Pak de microfoon en

accessoires (3), (4), (7)

uit de verpakking.

Draai de microfoon houder

in de bevestiging op het

statief, bevestig vervolgens

de microfoon(3) in de houder.

(zie foto)

4. H al d

e f

lexibele neck (2)

uit de verpakking en draa

deze vast in de ringlamp (1).

Plaats uw mobiele telefoon

in de houder. (zie foto)

5. De Ring Of Light 12" studio

set is volledig geïnstalleerd,

veel plezier!

User Manual

LU-ROL004

6.Om je (actie)camera te gebruiken 

verwijder je flexibele nek met 

telefoon houder. Vervolgens pak je 

de camera houder (6), en draai 

deze vast op locatie waar de 

flexibele nek beverstigdwas. Nu 

kan je camera op de draaibare 

balhoofd beverstigen.
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