
Děkujeme za důvěru v produkty 
Bushman Panoramic.

Halo 
360 Light

Manuál

Jste s našimi výrobky spokojeni? Dejte nám 
zpětnou vazbu nebo nás podpořte na  FB, 

instagramu či YouTube:

#bushman360

Bushman Panoramic @bushmanpano

Bushman Panoramic



3) Zapnuto / Vypnuto
Zapnutí HALO 360 Light:
• Stiskněte jednou tlačítko ON / OFF - kontrolka
LED svítí zeleně
• Stiskněte dvakrát tlačítko ON / OFF - malá kon-
trolka LED zhasne

Varování
Světlo je uzavřené pro ochranu před povětrnos-
tními podmínkami. Díky tomu má ale po hodi-
novém užívání velmi vysokou teplotu. Toto není 
závada, je to normální stav při užívání velmi 
výkonného světla. Skladujte na suchém a bez-
pečném místě.

6) USB port

4) Teplota světla
HALO 360 Light má 3 různé teploty osvětlení.  
• 3000°F / 4000°F / 5200°F
• oranžová / teplá / studená
Toto nastavení provedete stisknutím tlačítka
„CCT“. Opakovaným stisknutím dosáhnete poža-
dované teploty osvětlení.

5) Intenzita světla
HALO 360 Light má 6 nastavitelných poloh jasu: 
• 0% / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%
Chcete-li přepnout intenzitu světla, stiskněte
opakovaně tlačítko DIM, dokud nedosáhnete
požadované intenzity.
• Když je intenzita v poloze 0%, světlo HALO 360
je vždy zapnuté a umožňuje vám měnit intenzitu.

Rozbalení
Vyjměte HALO 360 Light z obalu. Je vyroben z 
hliníku pro lepší odvod a odvod tepla. Červený 
kroužek „o“ na spodní straně slouží k bez-
pečnému umístění na povrchu. Je normální, že 
HALO 360 Light má vysokou teplotu, pokud je 
delší dobu zapnutý na plný výkon.

1) Nabíjení
Po dodání není HALO 360 Light plně nabitý, 
protože byl testován. Nejprve prosím plně nabijte 
zařízení. Během nabíjení indikátor bliká červeně. 
Nabíjení trvá déle než hodinu. Během nabíjení 
není možné světlo zapnout.

2)Připojení
HALO 360 Light má 1/4 “šroub nahoře a 1/4” 
vnitřní závit dole pro snadné připevnění na stativ 
nebo Bushman Monopod. V horní části světla je 
umístěn červený kroužek pro plynulé připojení 
k fotoaparátu nebo jinému světlu. HALO 360 
Light lze jednoduše připojit k dalšímu příslušenství 
pomocí závitu 1/4 “.
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