
Profesionální studiový blesk 
 

Model:  DP Série s bajonetem BOWENS 
Manuál 

Popis částí: 
1. AC zásuvka  
2. Zásuvka synchro kabelu 6,35 mm  
3. Hlavní vypínač: zapnuto / vypnuto         
4. Ovladač výkonu blesku   
5. Slave modem spínač  
6. Spínač pilotní lampy  
7. Zvukový spínač  
8. Test spínač  
9. Digitální displej  
10. S1 Optický slave indikátor  
11. S2 Optický slave indikátor  
12. Indikátor pilotní žárovky AUTO mode  
13. Indikátor modelinkové žárovky DIM Mode  
14. Indikátor zvuku  
15. Test indikátor světla  
16. Světelný sensor  
17. Pojistka  
18. USB konektor pro bezdrátový odpalovač  
19. Držák  
20. Držák deštníku  
21. Aretovací páčka                                   

 
 
 
 
 



Pro Vaši bezpečnost 
Abyste zabránili poškození výrobku a předešli možnému zranění obsluhující osoby, prosím, čtěte 
pozorně zásady manipulace s tímto výrobkem. 
Nikdy nerozebírejte nebo neopravujte nic na tomto výrobku 
Otevření studiového blesku může vést k elektrickému šoku a nesprávné funkci výrobku. Pokud produkt 
spadne na zem a sám se otevře, tak jej, prosím, pošlete na opravu autorizovanému dovozci - prodejci. 
Uchovávejte v suchu 
Neobsluhujte blesk s mokrýma rukama a nevystavujte ho vodě nebo dešti. Nedodržení těchto zásad 
může způsobit požár výrobku nebo elektrický šok. 
Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých plynů 
Porušení této zásady může způsobit výbuch nebo požár.  
Chraňte před dětmi 
Tyto blesky obsahuji malé části, jež mohou způsobit dávení při spolknutí. Kontaktujte lékaře, pokud dítě 
spolkne některou z částí tohoto blesku.  
Nevystavujte vysokým teplotám 
Nenechávejte tato světla v uzavřeném autě na slunci nebo v lokalitách s vysokou teplotou. Vystavování 
blesků vysokým teplotám může způsobit požár nebo poškození vnitřních částí světel.    
 

POZOR 
- I když je blesk vypnut ze zásuvky, tak pořád udržuje vnitřní napětí. Není v žádném případě potřeba 
blesk otvírat za účelem údržby. Prosím, nikdy blesk neotvírejte. Pokud je potřeba blesk opravit, 
kontaktujte, prosím, autorizovaného dovozce nebo prodejce. 
- Nepřesahujte výkon 150 Wattů pro pilotní žárovku. Teplo může poškodit blesk. 
- Nepoužívejte po dlouhou dobu pilotní žárovku. Může to mít za následek deformaci žárovky a hořlavé 
příslušenství jako softbox se tímto může propálit. 
- Pokud používáte komínek, nenechávejte pilotní žárovku dlouho svítit, ani nebleskejte příliš často 
bleskem (nebleskejte více než 6x za minutu). Přehřátí může poškodit celé studiové světlo. 
- Nedotýkejte se žárovek a krytů, když jsou teplé. 
- Blesk může být používán v plné síle nepřetržitě po dobu 5 minut. Poté je potřeba ho nechat 2-3 minuty 
schladit. Blesk se přehřeje, pokud bude nepřetržitě používán. 
- Pokud studiový blesk nepoužíváte, tak jej vytáhněte ze zásuvky. 
- Chraňte blesk před prudkými nárazy. Ty mohou poškodit žárovky a vnitřní obvody. 
 

Popis 
Toto studiové světlo se vyznačuje rychlým dobíjením, krátkým trváním blesku a širokým rozpětím 
nastavení světelného výkonu. Produkt má micro computer, kontrolní obvod a digitální displej pro 
regulaci výkonu blesku.  Výkon blesku může být regulován také odshora dolů. Automatické vybití může 
být provedeno během 6 sekund. 
 
Hlavní výhody tohoto studiového blesku: 
Digitální displej ukazující přesnou úroveň výkonu 
Plynulá kontrola výkonu od minimálního po vysoký výkon 
Rychlé dobíjení a čas blesku 
Větrák na všech modelech 
Automatická funkce vvbití 
Zabudovaný optický slave blesk 
 

Součásti blesku 
Upínací držák – umožní montáž blesku na studiový stativ a také vám umožní naklonění blesku. 
Držák deštníku – je součástí držáku blesku. Jednoduše vsuňte deštník do držáku a nastavte si 
požadovanou vzdálenost. Pružina v držáku sama deštník bezpečně zajistí v požadované vzdálenosti.  
Vypínač elektrického proudu – zasuňte elektrický kabel do zásuvky a zapněte blesk spínačem 
směrem dolů. Tímto nabijete blesk. 
Testovací tlačítko – až se indikátor dobití rozsvítí zeleně, můžete odpálit blesk stisknutím tohoto 
tlačítka. Toto tlačítko je pro testování před samotným focením. 
Držák pojistky – pokud blesk nefunguje, zkontrolujte nejdříve tuto pojistku. Blesk vytáhneme ze 
zásuvky a odpálíme testovacím tlačítkem. Vytáhneme kabel a šroubovákem lehce vysuneme držák 
pojistky. Vyjmeme starou pojistku a vložíme pojistku novou, držák poté zasuneme zpět. 
Světelný senzor – tento senzor zabliká v případě používání blesku v režimu “Slave”. Nasměrujte, 
prosím, studiový blesk do pozice, ve které může přijímat signál od dalších světel, přímo nebo nepřímo. 
S1 mode - pokud je S1 zapnut, bude blesk odpalovat při odpálení master blesku. 
S2 mode - pokud je aktivován S2 mode, bude blesk odpalovat po druhém odpalu, takže vynechá 
předblesk. Vhodné při použití TTL master blesku. 



Zvuková indikace nabití blesku – můžete zvolit zapnuto nebo vypnuto. Pokud máte zapnuto, blesk po 
dobití “pípne” Uslyšíte zvuk, který je znamením, že je blesk plně nabit. 
Kontrolka bleskové výbojky a pilotní žárovky – seřiďte výkon k docílení požadovaného výsledku. 
Regulace blesku je plynulá 1/16-1. Bleskový výkon se sníží automaticky, jakmile snížíte jeho výkon z 
vyšších hodnot na nižší. Pokud snižujete výkon zeshora dolů, tak první záblesk zůstane na vysokých 
hodnotách. Odpalte jednou blesk, poté máte požadovanou hodnotu blesku. Výkon pilotní žárovky a 
bleskové výbojky se seřizuje současně. 
Pilotní žárovka –  
Off mode - stiskneme spínač(6) – pokud AUTO a DIM indicator zhasne, tak je žárovka zcela vypnutá  
DIM mode - pokud je AUTO indicator vypnutý a DIM zapnutý, bude žárovka stále rozsvícena  
AUTO mode - pokud je AUTO mode rozsvícen a DIM mode zhasnut, bude žárovka při odpalu 
automaticky zhasínat 
Paměť- blesk si uchovává v paměti nastavení blesku. Po zapnutí blesku budete mít blesk nastaven 
stejně, jak jste jej vypnuli. 3 sekundy po nastavení se informace uloží do paměti. 
Synchronizační zásuvka kabelu – pokud pracujete touto metodou, dejte jeden konec kabelu do tohoto 
konektoru a druhý do vašeho fotoaparátu nebo bezdrátového odpalovače. Poté můžete ovládat blesk z 
vašeho fotoaparátu. Tento konektor je také určen pro radiové odpalovače typu RT a AT 
USB konektor - je určen pro synchronizaci pomocí bezdrátového setu Godox FT-16 
 

Výměna bleskové výbojky: 
Na výbojku nesmíme v žádném případě sahat holýma rukama. Nejlepší je používat jednorázové 
gumové rukavice. Blesk vytáhneme ze zásuvky a odpálíme testovacím tlačítkem tak, abychom vybili 
veškerý proud. Kleštičkami roztočíme prostřední drát do dvou drátů držících výbojku. Vytáhneme 
výbojku i s textilní ochranou. Textilní ochranu dáme zpět na oba konce výbojky a výbojku zasuneme 
zpět. Drátky uprostřed zatočíme zpět do původního stavu.  

 
 

Návod k sestavení a obsluze : 
1. Opatrně vyndejte blesk z krabice a obalu. Každý blesk je dodáván s pilotní žárovkou, kabelem 

do zásuvky, bleskovou výbojkou, která je již instalována, ochranou výbojky. Reflektor je 
dodáván ke každému kusu od nás zdarma. 

2. Namontujte blesk na stativ a seřiďte do požadovaného úhlu. 
3. Sundejte ochranný kryt výbojky. Nainstalujte opatrně pilotní žárovku. POZOR, nedotýkejte se 

žárovky holýma rukama! Pot na vašich rukách může způsobit přehřívání žárovky a prasknutí. 
4. Nasaďte reflektor 
5. Před zasunutím kabelu do zásuvky ve zdi se, prosím, ujistěte, že tlačítko na blesku pro 

elektrický proud je nastaveno na “0” Tento blesk má příkon 200-240V 50Hz AC. 
6. Zapněte tlačítko pro elektriku do pozice “ON” 

 



Specifikace 

 
  
DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY: 
- Používejte pouze zásuvky s uzemněním. 
- Vytáhněte ze zásuvky, pokud blesk nepoužíváte. 
- Používejte pouze softboxy z kvalitních nehořlavých materiálů, odolných vůči vysokým 
teplotám. 
- Nepoužívejte blesk v mrazu, vlhku a při vysokých teplotách. 
- Uvnitř blesku je vysoké napětí, proto nikdy nerozdělávejte blesk. 
- Nikdy se nedívejte přímo do bleskové výbojky při záblesku. 
- Pokud je produkt nefunkční nebo vykazuje problémy, kontaktujte, prosím, svého prodejce. 
- Blesk vytáhněte ze zásuvky, pokud jej přenášíte nebo čistíte. 
- Blesk uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Záruka 24 měsíců na mechanické a elektrické součásti studiového světla. Záruka se nevztahuje 
na žárovky a bleskové výbojky jakožto spotřební materiál. 
 

 
Poznámka: 
Výrobce a dovozce si vyhrazuje právo jakékoliv změny v tomto manuálu. 
Dovozce: Elementrix s.r.o., U Větrníku 31, Jihlava, 58601 
Certifikáty: CE-LVD, CE-EMC, Rohs 

www.foto-eshop.cz 


