
neo Användarinstruktionerneo

Tryck upp armaturen i skenan. Lås lilla låset på vänstersidan. Lås adapterlåset på höger sida.

Ställ in ljusstyrkan på 
potentiometern.

Ställ in fas [3 . 1 . 2] . Punkterna 
symboliserar ”fas av”.

Poppa till det med filter.

Instruktionsblad neoPAR, neoPC och neoPROFILE med adhoc-multiadapter.
En spotlight framtagen speciellt för museer. Med neo kan du påverka ljusets samtliga 
egenskaper.  
 
Armaturerna passar alla kända 3-fasskenor (Nordic Aluminium, Erco, Zumtobel, 
iGuzzini, Eutrac, Hoffmeister m.fl.)

Läs mer om armaturerna på: http://www.ljusdesign.se/produkt/spotlight/neo/ 

Installation
Uppsättningen är lika för alla armaturer med adhoc adapter.



Pan- och tiltlåsning gör det möjligt att rikta och låsa armaturen i ett fast läge.
Armaturen går att vrida 365 grader runt och låsa med svivelratten. 
Tiltningen är begränsad 0–93 grader, ytterligare vippning resulterar i att bygellåset kan skadas.

Tiltlåsning
1. Lossa tiltratten  
2. Drag huset i önskad riktning. 
3. Lås tiltratten.

Panlåsning
1. Lossa svivelratten. 
2. Vrid armaturen i önskat läge. 
3. Lås svivelratten.

93 graders tiltvinkel.

OBS! Stäng av/dimma ned armaturen helt och låt den svalna innan detta påbörjas.

Lyft av bakstycket. Byt ljuskälla. Sätt tillbaka bakstycket.

Pan- och tiltlåsning

Byte av ljuskälla



Ljussättning med linsstrålkastaren neoPC.

Ställ in storlek med ratten. Beskär ljuset genom att justera 
barndooren (tillval)

Mjuka till kanterna med ett 
frostfilter.

Ljussättning med MR16-strålkastaren neoPAR.

Ställ in spridning med val av 
ljuskälla. 8, 24, 36 eller 60 
grader.

Beskär ljuset genom att justera 
barndooren (tillval)

neoPAR

neoPC



Sätt gobo i gobohållaren. Sätt ned den i spåret för 
gobohållaren.

När gobon är placerad kan du 
vippa på spaden för att vrida 
projektionen.

Ljussättning med profilen.

Ställ in storlek och kantskärpa 
genom att flytta linserna.

Beskär ljuset genom att justera de fyra knivarna.

Goboprojektion:

neoPROFILE
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