Instalando o Fusível

Instalando a lâmpada

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

Antes de instalar o Fusível,
certifique-se de que o equipamento
esteja desconectado da energia elétrica.

Antes de instalar a lâmpada,
certifique-se de que o equipamento
esteja desconectado da energia
elétrica.

1 Abra o Porta-fusível que encontrase atrás do dispositivo Liga/Desliga do
equipamento, conforme a ilustração ao
lado.
2 Escolha o fusível correto de acordo com
a lâmpada utilizada conforme o quadro
abaixo.

1 Retire a Tela De Proteção soltando
o Knob Recartilhado, e puxando a Tela
De Proteção lateralmente.
2 Conecte a Lâmpada de acordo com
os seguintes cuidados:
• Não toque a lâmpada com os dedos.

Note que junto de seu equipamento
você tenha recebido uma cartela com
os fusíveis, cada qual identificado na
própria cartela.

• Se tocar acidentalmente a lâmpada,
limpe-a usando um algodão umedecido
em álcool antes de ligar o equipamento.
• Não pressione a lâmpada pelo bulbo.
Ao conectá-la faça-o com cuidado.
• Quartz Light Cooler
Para os refletores com cooler a
lâmpada deve observar a voltagem do
equipamento, 110V ou 220V.

IMPORTANTE!
O FUSÍVEL é um item de segurança e o primeiro dispositivo a ser verificado em caso de falha no
funcionamento deste equipamento.
Em caso de substituição do fusível, use a tabela acima como referência de valores.
Para o Quartz Light Cooler, o fusível, assim como a lâmpada, deve obedecer a voltagem original
do equipamento, 110V ou 220V.
NUNCA MOVIMENTE O EQUIPAMENTO LIGADO!
A lâmpada halógena possui a característica de ser muito sensível quando quente, e por este
motivo não deve ser movimentada até que esteja fria.
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Acessórios para Quartz Light
Quartz Light 300/600 - Dimensões

Barndoors 135

Tripés para suporte
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