
LED světelný panel Nanlite LitoLite 5C RGBWW 
 

Technické údaje: 

Výkon: 7W 
Vstupní napětí / proud: DC 5V/2A 
CRI: 95 
TLCI: 97 
Lithiová baterie: 3.7V / 2400mAh, 8.88Wh 
Barevná teplota: 2700K – 7500K + nastavení G/M 

 

Obsah balení: 

 

 

 

 

 
Popis produktu: 

Detailní popis 

1. Reset: Pro resetování zařízení v případě, že zamrzne. 
2. Port USB-C: Určen pro nabíjení a aktualizaci firmwaru. 
3. Vypínač: Dlouhým stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete zařízení. Krátkým stisknutím vypínače 

se funkce DIM (ztlumení) resetuje na 0%. Opětovným krátkým stisknutím vypínače obnovíte 
předchozí nastavení DIM (ztlumení). 

4. Závit 1/4-20: Standardní závit pro upevnění LED panelu. 
5. Displej: Zobrazení menu a možností. 
6. Tlačítka +/-: Zvětšení nebo zmenšení nastavení. Podporuje krátké i dlouhé stisknutí. 
7. Přepínač: Přepne vybrané možnosti. 
8. Režim: Přepínání mezi režimy CCT, HSI, efekty a menu. 

 



Použití: 

1. Zapnutí zařízení 
Připojte k zařízení pomocí USB kabelu. Poté připojte kabel k USB adaptéru nebo k powerbance 
(doporučeno 5V/2A nebo vyšší - není součástí dodávky). 
 

 
 
Vestavěná baterie začne automaticky napájet zařízení po úplném nabití a odpojení od zdroje 
napájení. 
 

2. Instalace 
Připojte difuzor k zařízení (viz obrázek 1). 
Horizontální varianta (viz obrázek 2). 
Varianta v ruce (viz obrázek 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Na obou koncích jsou zabudované magnety, které vám umožní jednoduše připevnit zařízení na 
kovový povrch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Možnosti upevnění pomocí závitu 1/4-20 (Poznámka: stativ, stojan na světlo a kulová hlava nejsou 
součástí balení). 

 
 
 
 



3. Dálkové ovládání přes Bluetooth 
LED panel Nanlite LitoLite 5C má zabudovanou funkci Bluetooth pro možnost dálkového ovládání. 

 

Návod k obsluze 

1. Dlouze stiskněte vypínač pro zapnutí zařízení. Při spuštění se zobrazí logo Nanlite. 

 
 

2. Tlačítko režimu: Stisknutím přepínáte mezi režimy – CCT, HSI, efekty a menu. 
 
 
 
 
 
 

 
V režimu CCT stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT a G/M. Stisknutím tlačítek +/- nastavte hodnotu 
DIM, CCT a G/M. 
Rozsah DIM: 0% - 100%  Rozsah CCT: 2700K – 7500K  Rozsah G/M: -50 - +50 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT a G/M. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
Poznámka: V režimu efektů je nastavitelná hodnota DIM, CCT a G/M stejná jako v CCT režimu. 

 
V režimu HSI stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE a SAT. Stisknutím tlačítek +/- nastavte hodnotu 
DIM, HUE a SAT. 
Rozsah DIM: 0% - 100%  Rozsah HUE: 0 – 360  Rozsah SAT: 0 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE a SAT. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
Poznámka: V režimu efektů je nastavitelná hodnota DIM, HUE a SAT stejná jako v HSI režimu. 

 

 



V režimu efektů stiskněte tlačítka +/- pro výběr požadovaného speciálního efektu. LED panel LitoLite 5C má 
předprogramované efekty zahrnující Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue 
Pulse, bouřka, maják policejního auta, záblesky z TV, blesk fotoaparátů paparazzi, oheň/svíčka, diskotéka, 
vadná žárovka, ohňostroj, exploze a světlo při svařování. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovaný speciální efekt. 

1) HUE LOOP 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE 1, HUE 2 a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM, HUE 1, HUE 2 a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 2s – 30s 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE 1, HUE 2 a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

2) CCT LOOP 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT 1, CCT 2 a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM, CCT 1, CCT 2 a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 2s – 30s 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT 1, CCT 2 a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

3) INT LOOP 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, rychlostí (SPD) a barvou (CLR). Stisknutím tlačítek 
+/- nastavte hodnotu DIM 1, DIM 2, rychlosti (SPD) a barvy (CLR). 
Rozsah rychlosti: 2s – 30s  Barvy obsahují CCT a HUE 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, rychlostí (SPD) a barvou (CLR). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

4) CCT FLASH 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a INTVL. Stisknutím tlačítek +/- nastavte hodnotu 
DIM, CCT, G/M, INTVL. 
Rozsah INTVL: 0.1s – 10s 



 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a INTVL. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

5) HUE FLASH 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE, SAT a INTVL. Stisknutím tlačítek +/- nastavte hodnotu 
DIM, HUE, SAT a INTVL. 
Rozsah INTVL: 0.1s – 10s 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE, SAT a INTVL. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

6) CCT PULSE 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a PULSES/M (pulsy za minutu). Stisknutím 
tlačítek +/- nastavte hodnotu DIM, CCT, G/M a PULSES/M (pulsy za minutu). 
Rozsah PULSES/M: 1 – 240 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a PULSES/M (pulsy za minutu). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

7) HUE PULSE 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE, SAT, PULSES/M (pulsy za minutu). Stisknutím tlačítek 
+/- nastavte hodnotu DIM, HUE, SAT, PULSES/M (pulsy za minutu). 
Rozsah PULSES/M: 1 – 240 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, HUE, SAT, PULSES/M (pulsy za minutu). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

8) BOUŘKA 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT a INTVL. Stisknutím tlačítek +/- nastavte hodnotu DIM, 
CCT a INTVL. 
Rozsah INTVL: 1s – 60s 



 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT a INTVL. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

9) MAJÁK POLICEJNÍHO AUTA 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- nastavte 
hodnotu DIM, COLOR(B/RB/BW/RBW) a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

10) ZÁBLESKY Z TV 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

11) BLESK Z FOTOAPARÁTU PAPARAZZI 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a rychlosti (SPD). Stisknutím tlačítek +/- nastavte 
hodnotu DIM, CCT, G/M a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a rychlosti (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

12) OHEŇ/SVÍČKA 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 



 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

13) DISKOTÉKA 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- nastavte 
hodnotu DIM, COLOR a rychlosti (SPD). 
Rozsah barvy: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24  Rozsah rychlosti: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

14) VADNÁ ŽÁROVKA 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a rychlostí (SPD). Stisknutím tlačítek +/- nastavte 
hodnotu DIM, CCT, G/M a rychlosti (SPD). 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M a rychlostí (SPD). 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

15) OHŇOSTROJ 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR, rychlostí (SPD) a DECAY. Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM, COLOR, rychlosti (SPD) a DECAY. 
Rozsah barvy: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24  Rozsah rychlosti: 1 – 100 
Rozsah DECAY: 1 – 100 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, COLOR, rychlostí (SPD) a DECAY. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

16) EXPLOZE 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M, rychlostí (SPD) a DECAY. Stisknutím tlačítek +/- 
nastavte hodnotu DIM, CCT, G/M, rychlosti (SPD) a DECAY. 
Rozsah rychlosti: 1 – 100  Rozsah DECAY: 1 – 100 



 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM, CCT, G/M, rychlostí (SPD) a DECAY. 

 
 Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

17) SVĚTLO PŘI SVAŘOVÁNÍ 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M, rychlostí (SPD) a pauzou. Stisknutím 
tlačítek +/- nastavte hodnotu DIM 1, DIM 2, CCT, G/M, rychlostí (SPD) a pauzy. 
Rozsah rychlosti: 1 – 100 
Pauza zahrnuje stavy „OFF“ a „ON“. Když je stav nastaven na „ON“, LED panel zhasne. 

 
Stisknutím přepínače vyberte mezi DIM 1, DIM 2, CCT, G/M, rychlostí (SPD) a pauzou. 

 
Stisknutím tlačítek +/- vyberte požadovanou hodnotu. 
 

18) MENU 
Stisknutím tlačítka režimu přepnete do režimu MENU pro nastavení jazyku a kontroly verze 
firmwaru LED panelu Nanlite LitoLite 5C. Stisknutím tlačítek +/- nastavte jazyk (angličtina nebo 
čínština). 

 
Stisknutím tlačítka režimu přepnete do režimu MENU. 

 
Stisknutím tlačítek +/- nastavte jazyk (angličtina nebo čínština). 

* S budoucími verzemi firmwaru mohou být přidány světelné efekty a další funkce. Podrobnosti o nich 
naleznete na www.nanlite.com. 
 

3. Dlouhým stisknutím vypínače vypnete zařízení. 

 

Bezpečnostní opatření 

- Po zakoupení produktu ihned zkontroluje obsah balení, abyste zkontrolovali případné poškození 
během přepravy. Pokud je zařízení poškozené nebo něco chybí, nepoužívejte jej a ihned 
kontaktujte svého prodejce. 

- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel. 
- Před instalací se ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí specifikovanému zařízením. 
- Při čištění nebo nepoužívání světla ho prosím vypněte. 
- Světlo skladujte v bezpečí a mimo dosah dětí. 

 



Upozornění 

- Na světelný zdroj nepokládejte žádné předměty. 
- Chraňte světlo před přímým kontaktem s tekutinami (možno samostatně dokoupit vodotěsné 

pouzdro, které není součástí balení). 
- Neumisťujte světlo do blízkosti hořlavých látek, jako je alkohol nebo benzín. 
- Při čištění světla otřete nečistoty suchým hadříkem s čistou vodou nebo neutrálním čistícím 

prostředkem. 
- Světlo by mělo být používáno bezpečně tam, kde nebude vystaveno riziku navlhnutí nebo 

extrémních teplot. 
- Když je světlo zapnuto a nastavení jasu je vyšší než 0%, připojte ho k USB napájení. Světlo využívá 

USB jako zdroj energie a nenabíjí interní baterii (na displeji se zobrazuje „ “). 
- Když je světlo vypnuto nebo když je světlo zapnuté a jas je nastaven na 0%, při připojení k USB 

napájení bude napájena interní baterie (na displeji se zobrazuje „ “) znázorněním blikající ikony 
baterie. Když je baterie plně nabitá, ikona baterie zobrazí plnou úroveň nabití. 

 

Řešení problémů 

Detekce poruchy Diagnóza 

Světlo se nezapne. Dlouze stiskněte vypínač. Pokud se nezobrazí logo NANLITE, připojte světlo ke 
zdroji napájení a zkuste to znovu. 

Světlo zamrzne. Stisknutím RESET tlačítka resetujte zařízení. 
Displej je zapnutý, ale 
světlo nesvítí. 

Zkontrolujte, zda není ztlumení nastaveno na 0% nebo zda není světlo v režimu 
bouřky nebo světla při svařování. 

Světlo bliká Zajistěte, aby světlo nebylo používáno při extrémních teplotách. 
Zkontrolujte, jestli není světlo v režimu některého speciálního efektu. 

Pokud porucha stále přetrvává, kontaktujte svého prodejce. 
 

 
Tato příručka a všechny její statistiky byly vytvořeny za kontrolovaných podmínek a jsou přesné v době 
tisku. Veškeré budoucí změny konstrukčních / technických údajů najdete na www.nanlite.com. 


