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1. Tanıtım 
DIGITUS Halka Işık Standı, tüm gölgeleri aydınlatan, cildin daha iyi 
görünmesini sağlayan ve gözlerin parlama/yansıma yapmadan 
parlamasını sağlayan bir LED ışıktır. 10 parlaklık seviyesi ve 3 ışık 
modu olan halka ışık, video çekerken ve dikey modda kayıt yaparken 
yüzü en iyi şekilde aydınlatır. Kameralar/iPhone'lar/Android 
telefonlar, bilyeli başlığa kolayca takılır ve USB aracılığıyla Windows 
PC veya Mac'e bağlanır. Parlaklık ve renk sıcaklığı ayarları, kabloya 
entegre edilmiş uzaktan kumandanın düğmeleri kullanılarak yapılır. 
Ayarlanabilir masa standı 24 cm'den 40 cm'ye kadar uzatılabilir 
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2. Özellikler 
1. Halka ışık, sosyal medya için akıllı telefon kullanarak fotoğraf 

veya video çeken influencer'lar, blog yazarları veya vlogger'lar 
için son derece uygundur. LED Halka Işığımızın optimum 
aydınlatma ve yüksek değişkenlik özellikleri sayesinde her 
zaman en iyi yönünüzü gösterebilirsiniz.  

2. Videolarda ve dikey modda yapılan çekimlerde optimum ve eşit 
aydınlatma için renk sıcaklığı, kablolu uzaktan kumanda 
kullanılarak ayarlanabilir. 3 renk sıcaklığı seviyesi vardır  
(3000 - 6500 K). 

3. Işık yoğunluğu, parlak beyazdan hoş, yumuşak renklere kadar 
10 seviyede ayarlanabilir. 

4. Büyüleyici göz efekti: LED Halka Işık yansımaları kullanarak 
gözlerde ışıltı yaratır. 

5. Sağlam ve hafif alüminyumdan yapılmış sarsılmaz masa standı, 
0,40 m'ye kadar uzatılabilir. 

6. Bilyeli başlıklı akıllı telefon tutucu, dikey ve yatay format için 
döndürülebilir. 

7. Halka ışığın konumu, bilyeli başlık kullanılarak her yöne 
ayarlanabilir. 

8. Çoğu akıllı telefon için uygundur. Kıskaçlı ve yaylı tutucu 
sayesinde genişlik 6,0 ila 8,2 cm (yatay formatta) ayarlanabilir. 

9. Tutucudaki kauçuk parçalar akıllı telefonun kasasının çizilmesini 
engeller. 

10. PC bağlantısı veya mobil kullanımda güç bankası bağlantısı için  
USB-A kablosuyla (kablo uzunluğu 200 cm) birlikte temin edilir. 

 

3. Paket İçeriği 
 1 adet Halka Işık, 2 m USB kablosuyla 
 1 adet masa standı 
 1 adet telefon tutucu 
 1 adet kullanım kılavuzu 
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4. Teknik Özellikler 
Boyut 10 inç 

Armatür Voltajı DC 5 V 

Lümen 500 LM 

Kısma Kısma P10 - 100 

Güç Kaynağı USB Güç 

Renk Sıcaklığı 3000 K - 6500 K 

 

5. Ürün Bileşenleri 

 

1 LED Sayısı 96 adet 

2 Cep telefonu 
tutucu 

Cep telefonu tutucuyu sabitlemek için 
M1/4’ konnektörlü tüp 

3 Evrensel bağlantı 180 derece yukarı ve aşağı dönebilir. 

4 Taban Sarsılmaz yuvarlak taban 

5 Parlaklık ayarı En iyi aydınlatma efekti için lambanın 
parlaklığını ayarlayın. 
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6 Renk sıcaklığı ayar 
düğmesi 

Lambanın ışık rengini ayarlamak için  
kullanılır. 

7 Güç düğmesi Lambayı açıp kapatır. 

 

6. Çalıştırma 

6.1 Sıcak ışık/soğuk ışık dönüşümü 

 

6.2 LED Halka Işık 360 derece dönebilir 
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7. Kullanım 
1. Lütfen LED halka ışığı masa braketine veya aydınlatma standına 

takın ve ışığı en iyi aydınlatma yönünde ayarlayın. 
2. USB güç kablosunu takın. 
3. Halka ışığı açmak için güç düğmesine basın. 
4. Düğmeyi çevirerek aydınlatma yönünü ve renk sıcaklığını 

ayarlayın. 
5. Lütfen LED halka ışığı masa standına takın ve ışığı en iyi 

aydınlatma yönünde ayarlayın. 
6. Cep telefonu kullanırken önce cep telefonu kıskacını halka ışığın 

M1/4' sabitleme vidasına takın, ardından cep telefonu kıskacını 
ayarlayın ve cep telefonunu cep telefonu kıskacına takın. 

7. Işıkla işiniz bittiğinde lambayı söndürmek için anahtar 
düğmesine basın. 

 

8. Dikkat gerektiren durumlar 
 Kullanmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun ve 

aydınlatmayı talimat sayfasına göre kurun. 
 Lütfen ışığı brakete sabitleyin. 
 Halka ışık kuru ve havalandırılmış bir yerde tutulmalıdır. 
 Işıkla işiniz bittiğinde kısa devreyi önlemek için lütfen gücü kesin. 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine 
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www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
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