
30x30
O Painel 30x30 Soft é um iluminador de
LED do tipo Side Emitting projetado e
fabricado com as mais recentes e
inovadoras tecnologias para
proporcionar a seus usuários uma
iluminação de alta qualidade.
Descrevemos a seguir suas principais
características e instruções de uso.

Manual de Operação 
30x30 soft



O 30x30 Soft é fornecido com um cabo AC com plug
tripolar e por ser um equipamento de baixo consumo -
apenas 45W - pode ser alimentado em 110V ou 220V em
qualquer tomada residencial de 10A.
A tomada de alimentação AC possui um fusível de 2A
que atua para proteger a rede em caso da fonte interna
entrar em curto. Se o fusível queimar precisará ser
substituído para que o refletor volte a funcionar. No
compartimento há um fusível de reserva, se este queimar
também será necessário enviar o refletor para revisão na
Ledmais.

Como ligar o 
30x30 soft no AC
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Alternativamente o 30x30 Soft
pode ser alimentado por baterias
DC 14.4V, utilizando-se para isso
o adaptador v-mount (opcional)
instalado na parte de trás do
refletor.

Como usar o 
30x30 soft na bateria
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Ligue o refletor no botão on-off e gire um pouco o potenciômetro.
O display de controle acende na última posição em que estava.
Para dimerizar basta girar o potenciômetro.
Para mudar as funções do painel, pressione o potenciômetro uma vez:
Um clique e ele vai para a temperatura de cor, de 3200K a 5.600K.
+ outro clique muda para endereçar o canal de DMX
+ clicando novamente ele volta para a função dimmer.
+ Girando o potenciômetro de forma rápida a função selecionada vai até o valor máximo
(direita) ou mínimo (esquerda).

O Painel 30x30 Soft possui um painel de controle com Display e Potenciômetro instalado na
parte traseira. Para operá-lo, estes são os procedimentos:

Como operar o 30x30 soft 
pelo Painel de Controle
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Com o refletor ligado, segure o potenciômetro para abrir o menu;
Selecione o modo Wi-Fi;
Conecte o celular ou tablet na rede Wi-fi do refletor: "Ledmais XX"*
Leia o QR Code com a câmera do aparelho que irá controlar o refletor, irá abrir uma página
na web com todos os comandos possíveis.
O refletor está pronto para uso.

Para controlar o refletor através de um smartphone ou tablet, esses são os procedimentos:

Como operar o 30x30 soft 
pelo celular/tablet

30x30*O "XX" se refere a uma sequencia de números que podem aparecer ao lado do nome "Ledmais"
na rede Wi-Fi. Ex: "01", "02","03"



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Bandor Metálico

Light Bank

Filto Acrílico

Colmeia de Tecido
(Disponível para Light

Bank ou Boca do
Refletor)

Colmeia de Plástico
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especificações técnicas

30x30
Potência: 45W
Fonte de Energia: 100V - 240V AC 50/60Hz
Temperatura de Operação: 5~50ºC 
Temperatura de Cor: CCT 3200K - 5600K
Reprodução de Cor: CRI 94
Dimmer: 0-100%
Método de Controle: on-board/smartphone
Dimensões: 41cm C x 41cm A x 11cm L
Peso: 3,3kg



O 30x30 Soft não pode ser utilizado na chuva nem receber respingos de água sob risco de queima de
componentes.
O 30x30 Soft é resistente e construído para ter uma vida longa mas é aconselhável evitar choques, quedas ou
balançar excessivamente o refletor.
Quando o 30x30 Soft for utilizado em um grid deverá obrigatoriamente ficar preso por um cabo de segurança ,
através da argola existente no corpo do refletor.
Sempre que for utilizar o  30x30 Soft em um tripé lembre-se de travar firmemente o manípulo.
O  30x30 Soft poderá apresentar mau funcionamento se for utilizado ou armazenado em temperaturas
inferiores a 5 graus celsius ou superiores a 50 graus celsius.
Procure utilizá-lo sempre em redes com energia estável pois picos de tensão ou de corrente podem danificar os
leds ou outros componentes do refletor.
 30x30 Soft é fabricado com leds de CRI (IRC) acima de 94 e com vida útil estimada em 30.000 horas (variando
em função das condições de uso). Nunca cubra ou feche as saídas de ventilação que há no corpo do refletor
para evitar super aquecimento.

Observações gerais:
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