
Osvětlovací LED panel  
Aputure Amaran LED Video Light 

AL 198A, AL 198C 
Perfect LED Lighting Solution 

 
Uživatelská příručka 

 
Osvětlovací panel Aputure Amaran LED Video Light je skvělé řešení nepřetržitého nasvícení pro Vaši 
videokameru nebo HDSLR. Díky skvělému barevnému spektru a teplému měkkému světlu podpoří 
Vaši představu. Panel se téměř nezahřívá, takže umožňuje pohodové a pohodlné fotografování. Je 
malý, lehký a skvěle přenosný, takže jej můžete brát s sebou na každé fotografování. U modelu 
AL198A lze nastavit vyzařovací úhel, u modelu AL198C lze nastavit barevnou teplotu. Jas lze nastavit 
podle potřeby, světlo je naprosto stabilní, bez blikání, což je ideální především pro video. Osvětlovací 
panel může být napájen různými variantami baterií a v případě potřeby jej lze rozšířit pro dosažení 
maximálního potřebného jasu. Poskytuje kvalitu nasvícení srovnatelnou s profesionální výbavou v TV 
nebo filmařských studiích. A je také úsporný a šetrný k životnímu prostředí – úsporné světlo LED diod 
snižuje výdaje za baterie a energii. Díky rozsáhlým možnostem je panel Aputure Amaran LED Video 
Light nejlepším pomocníkem pro Vaše požadavky na svícení při filmování a fotografování.  
 

Hlavní funkce 
 
1. Knoflík pro nastavení vyzařovacího úhlu (AL 198A) 
2. Knoflík pro nastavení barevné teploty (AL 198C) 
3. Knoflík pro plynulou regulaci jasu 
4. Ukazatel stavu baterie 
5. Rozšířitelný až na 9 panelů 
6. Vysoce kvalitní LED prvky s dlouhou životností 
7. Různé možnosti bateriového napájení 
8. „Širokoúhlá“ konstrukce 16:9 
9. Nízká spotřeba, šetří energii a životní prostředí 
10. Lehký, přenosný, skladný 
 

Popis zařízení 
(Popis se vztahuje k obrázkům na str. 2 a 3 anglického návodu) 
 
Obrázek zadní strany světelného panelu LED (Back of LED light) 

(1) A: Knoflík nastavení vyzařovacího úhlu (model AL 198A) 
B: Knoflík nastavení barevné teploty (model AL 198C) 

(2) Štěrbina pro nástavce (hlavu konzoly nebo spojku) 
(3) Testovací tlačítko 
(4) Knoflík nastavení jasu 
(5) Zajišťovací západka víka prostoru pro baterie AA 
(6) Sedlo pro lithiovou baterii 

Obrázek čelní strany světelného panelu LED (Front of LED light) 
(7) Trn pro filtr 
(8) Světelný LED prvek 

Obrázek lampové konzoly (Lamp Bracket) 
(9) Knoflík zajišťovacího šroubu  

Obrázek filtru (Filter) 
(10) Otvor pro nasazení na trn 
(11) Filtr (mléčný a oranžový pro model AL 198A, mléčný pro model AL 198C)) 

Obrázek spojky - rozšiřovacího nástavce (Extension Attachment) 
(12) Spojka (rozšiřovací nástavec pro spojování panelů) 
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Vložení baterií 
 
Poznámka: Baterie nejsou součástí dodávky zařízení.  
 
Vložení baterií AA 
Vložte 6 baterií AA do bateriového držáku podle instruktivního nákresu (viz obrázek na str. 4 nahoře).  
 
Upozornění: Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (označeno ikonami + a -). Doporučujeme 
použít dobíjecí baterie AA.   
 
Vložení lithiové baterie 
Vložte lithiovou baterii podle instruktivního nákresu a zajistěte posunutím doleva (viz obrázek na str. 4 
dole). Kompatibilní lithiové baterie: NP-F550, NP-FM55H, NP-FH60 atd.  
 

Nasazení a sejmutí 
(Schéma sestavy panelu s nasazenou konzolou je znázorněno na str. 5 anglického návodu.) 
 
Nasazení 
Zasuňte sáňky na hlavě lampové konzoly do štěrbiny pro nástavce na spodní straně osvětlovacího 
LED panelu (viz obrázek na str. 5) a přitáhněte zajišťovací knoflík (9).  
 
Sejmutí  
Povolte zajišťovací knoflík (9) a vysuňte hlavu se sáňkami ze štěrbiny pro nástavce na spodní straně 
osvětlovacího LED panelu.  
 
Upozornění: Panel nasazujte a snímejte vždy ve vypnutém stavu!  
 

Funkce a používání 
 
1. Zapnutí a vypnutí, ovládání jasu 
K zapínaní/vypínání/ovládání jasu osvětlovacího panelu Aputure Amaran LED Video Light slouží 
knoflík (4).  
 
Pro zapnutí světelného panelu otáčejte knoflíkem jasu (viz obr. na straně 6 nahoře) ve směru 
hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí a světlo se rozsvítí.  
 
Pro vypnutí světelného panelu otáčejte knoflíkem jasu (viz obr. na straně 6 nahoře) proti směru 
hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí a světlo zhasne.  
 
Jas panelu se nastavuje otáčením knoflíku jasu (viz obr. na straně 6 nahoře). Otáčením doprava se 
jas zvyšuje, otáčením doleva se jas snižuje, až panel úplně zhasne.  
 
2. Ovládání vyzařovacího úhlu (model AL 198A) 
U modelu AL198A lze měnit vyzařovací úhel otáčením knoflíku pro nastavení vyzařovacího úhlu (1-A). 
Zapnutím knoflíku nastavení jasu (4) se aktivují LED prvky s úzkým vyzařovacím úhlem. Otáčením 
knoflíku nastavení vyzařovacího úhlu (1-A) doprava se aktivují LED prvky s širším vyzařovacím úhlem, 
až při úplném otočení knoflíku do pravé krajní polohy prvky s užším vyzařovacím úhlem zhasnou. 
Tímto způsobem lze nastavit požadovaný poměr mezi intenzitou prvků s užším a širším vyzařovacím 
úhlem (prvky s širším úhlem poskytují širší záběr osvětlení, prvky s užším úhlem naopak koncentrují 
světelné paprsky více do přímého směru a poskytují tak intenzivnější světlo s menším rozptylem do 
stran). (Detail ovládacího knoflíku je na str. 6 dole – vlevo.)  
 
3. Ovládání barevné teploty (model AL 198C) 
U modelu AL198C lze barevnou teplotu otáčením knoflíku pro nastavení barevné teploty (1-B). 
Zapněte světlo knoflíkem pro nastavení jasu (4) a knoflíkem nastavení barevné teploty (1-B) nastavte 
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požadovanou teplotu barvy světla. Otáčením knoflíku doprava se teplota snižuje v rozmezí 5500 K až 
3200 K. (Detail ovládacího knoflíku je na str. 6 dole – vpravo.) 
 
4. Test baterie 
Na zadní straně LED panelu jsou čtyři indikátory, pod nimi je testovací tlačítko (viz detail na obr. na 
straně 7 nahoře). Před testováním musí být panel zhasnutý! Vypněte panel a stiskněte testovací 
tlačítko (3).  
 

a) Test při použití baterií AA 
Pokud svítí všechny 4 indikátory na zadní straně panelu -> baterie je plně nabitá.  
Svítí-li 3 indikátory -> baterie je dostatečně nabitá.  
Svítí-li 2 indikátory -> baterie není dostatečně nabitá -> bude ji potřeba brzy vyměnit.  
Svítí-li 1 indikátor -> baterie je téměř vybitá -> je potřeba ji ihned vyměnit.  

 
b) Test při použití lithiových baterií 

Při použití lithiových baterií je plné nabití indikováno rozsvícením 2 nebo 3 indikátorů (lithiová 
baterie má nižší jmenovité napětí než 6 baterií AA).  

 
5. Sestavení kombinace několika panelů  
(Popis se vztahuje k obrázkům na str. 7 a 8 anglického návodu) 
 
Po stranách osvětlovacího panelu Aputure Amaran LED Video Light jsou celkem čtyři štěrbiny pro 
nástavce (2), které umožňují spojení více panelů v jeden celek a tím dosažení vyšší intenzity 
osvětlení.  
 
5.1. Vodorovné rozšíření 
(Viz obr. na str. 7 uprostřed) 
 
5.2. Svislé rozšíření 
(Viz obr. na str. 7 dole) 
 
5.3. Svislé i vodorovné rozšíření 
(Viz obr. na str. 8 nahoře) 
 
Upozornění: Rozšíření ve vodorovném i svislém směru je omezeno na 3 panely, maximální možné 
rozšíření je obdélníková sestava o rozměru 3 x 3 panely. Překročení této meze může způsobit 
přetížení sestavy a snížení její stability, což by mohlo ohrozit bezpečné používání osvětlovacího LED 
panelu.   
 

Specifikace  
 
Model AL 198A AL198C 
Napájecí napětí Stejnosměrné 5,5 – 9,5 V 
Možnosti 
napájení *) 

Tužkové baterie 6x baterie AA  
Lithiová baterie 1x baterie NP-F550, NP-FM55H, NP-FH60 a další 

Počet LED prvků 198 
Proudový odběr ≤ 2 A 
Příkon ≤ 18 W 
Režim chlazení Přirozená ventilace 
Průměrná životnost > 50 000 hod 

Barevná teplota 5500 K (s bílým filtrem) /  
3200 K (s oranžovým filtrem) 

5500 K - 3200 K  
(dle nastavení) 

Vyzařovací úhel LED prvků 60° / 25° 60° 
Rozměry 151 x 56 x 100 mm 
Čistá hmotnost 325 g 
 
*) Baterie nejsou součástí dodávky zařízení.  
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Upozornění 
 
1. Je-li panel zapnutý, neobracejte se k němu přímo čelem a nedívejte se přímo do světla panelu.  
2. Ponechejte větrací otvory a mřížky vždy volné a nikdy je nezakrývejte papíry, oblečením apod.  
3. Neumísťujte osvětlovací LED panel do blízkosti alkoholu ani jiných hořlavých látek či předmětů.  
4. Nepokládejte na osvětlovací LED panel žádné předměty nebo nádoby s tekutinami.  
5. Je-li panel umístěn blízko jiných předmětů nebo je na ně nasměrován (zejména v případech výše 

uvedených), vypněte jej, jinak se vystavujete nebezpečí požáru nebo poškození panelu.  
6. Nepoužívejte hlavu osvětlovacího LED panelu k uchopení fotoaparátu, je-li na něj nasazena.  
7. Čistěte osvětlovací panel LED suchým měkkým hadříkem. K odstranění větších nečistot použijte 

hadřík mírně navlhčený neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistidla jako 
např. rozpouštědla, benzín nebo líh.  

 

Bezpečnostní pravidla 
 
1. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy uchovávejte a provozujte zařízení 

v suchém prostředí a zabraňte jeho zasažení deštěm nebo jinou kapalinou i vniknutí vlhkosti.  
2. Zpozorujete-li kouř vycházející ze zařízení nebo jeho neobvykle vysokou teplotu, ihned vypněte 

napájení a přestaňte zařízení používat. Po vychladnutí odneste přístroj do odborného servisu.  
3. Nerozebírejte sami zařízení, ani se je nepokoušejte opravovat. Vykazuje-li závadu, může ji 

odstranit pouze vyškolený technik nebo odborný servis.  
4. Před uložením nebo transportem vždy zařízení vypněte.  
5. Pro napájení zařízení používejte pouze určené a schválené typy baterií.  
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.  
 

Certifikáty  
 
Zařízení Aputure Amaran LED Video Light, modely AL-198A, AL-198C vyhovují následujícím 
standardům a směrnicím EU:  
Směrnice EMC 2004/108/EC  
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN 61547:2009  
K této skutečnosti bylo vydáno Prohlášení o shodě.  
 

Poznámky:  
 


