
Lampa błyskowa studyjna
DM3

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór niniejszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższa instrukcją. Zawiera ona szczegółowy 
opis produktu, sposobu jego użytkowania oraz zachowania środków bezpieczeństwa. Należy zachować oryginał instrukcji wraz z 
gwarancją i paragonem w bezpiecznym miejscu, ponieważ stanowią one podstawę do uwzględnienia reklamacji.

Bezpieczeństwo pracy
Przed rozpoczęciem pracy z lampą należy uważnie zapoznać się uważnie z instrukcją.
1. Upewnij się, czy napięcie sieci w miejscu podłączenia lampy jest zgodne z tabliczką znamionową na urządzeniu. Podłączenie 
lampy do sieci o innym napięciu może skutkować zniszczeniem urządzenia i utratą gwarancji.
2. Lampa musi być podłączona przewodem z uziemieniem do gniazda z bolcem uziemienia. Nie korzystaj z lampy z uszkodzonym 
przewodem lub bez uziemienia. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy użyć zamiennika o tych samych parametrach. 
Podłącz przewód do lampy tak, aby nie był narażony na wyrwanie, przerwanie, oraz przecięcie i nie stwarzał żadnego zagrożenia. 
Przewód nie może leżeć na gorących powierzchniach.
3. Lampa nie może znajdować się w bezpośrednim kontakcie z nagrzanymi powierzchniami. Palnik, żarówka modelująca oraz 
inne akcesoria zamontowane mogą się bardzo nagrzewać w trakcie pracy, dlatego należy zachować wyjątkową ostrożność w 
trakcie pracy z lampą.
4. Chronić przed kontaktem z wodą, oraz kurzem i pyłem. Nie używać w środowisku o dużej wilgotności. Nie używać w pomiesz-
czeniach, gdzie znajdują się substancje łatwopalne i wybuchowe.
5. W celu wymiany bezpiecznika, palnika, lub żarówki modelującej rozładuj lampę i odłącz od prądu przed przystąpieniem do 
wymiany.
6. W celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem, lub innych zagrożeń, używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producen-
ta lampy.
7. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w pomieszczeniu z lampami.
8. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek lampy, gdyż grozi to uszkodzeniem lampy lub porażeniem prądem 
elektrycznym. Należy skorzystać z usług wykwalifikowanego serwisu.
9. UWAGA! Palnik lampy błyskowej znajduje się pod wysokim napięciem zarówno w trakcie pracy lampy, jak i po jej 
wyłączeniu, ze względu na ładunek pozostający w kondensatorach! Dotknięcie palnika grozi porażeniem prądem, nawet 
ze skutkiem śmiertelnym!
W przypadku konieczności np. wyczyszczenia palnika, należy odczekać ok. 24h, do czasu samoistnego rozładowania 
kondensatorów. 

1. palnik
2. żarówka modelująca
3. reflektor
4. dźwignia blokady akcesoriów
5. mocowanie parasolki
6. śruba mocowania na statywie
7. gniazdo parasolki
8. wbudowany wyzwalacz 2.4GHz
9. przycisk sygnału dźwiękowego
10. włącznik zasilania

11. gniazdo zasilania
12. gniazdo synchronizacyjne
13. fotocela
14. włącznik fotoceli
15. włącznik wbudowanego wyzwalacza radiowego 2.4GHz
16. przycisk TEST
17. przycisk lampy modelującej
18. przyciski + / -

Podstawy obsługi lampy

Podłączenie do prądu
Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego, a następnie do urządzenia. Włącz lampę przełącznikiem POWER na urządze-
niu.

Zmiana parametrów oświetlenia
Przyciskami PLUS i MINUS reguluje się moc błysku w zakresie od 1/1do 1/32. Wyświetlacz pozwala nam na ustawienie mocy od 1 
do 6, gdzie 6 to maksymalna moc błysku, z krokiem 1/10. Przy zmniejszaniu mocy błysku lampa może wyzwolić się automatycz-
nie w celu rozładowania nadmiaru ładunku w kondensatorach.

Lampa modelująca
Po włączeniu lampy modelującej zaświeci się kontrolka PROP oznaczająca, że lampa modelująca świeci proporcjonalnie do usta-
wionej mocy błysku. Ponowne wciśnięcie przycisku lampy modelującej powoduje zapalenie kontrolki 100% - lampa modelująca 
będzie świecić pełną mocą, niezalenie od ustawień parametrów błysku. Włączenie przycisku sygnału dźwiękowego spowoduje, 
że lampa modelująca będzie pracować w trybie ABEI. Po błysku będzie gasnąć, a gdy lampa się naładuje, lampa modelująca 
zapali się ponownie.

Test błysku
Przyciskiem TEST można wyzwolić błysk lampy.

Wskaźnik naładowania
Sygnał dźwiękowy pojawi się po włączeniu lampy, lub jej wyzwoleniu. Cyfry na wyświetlaczu na chwilkę zamrugają, zaś lampa 
modelująca, jeśli została włączona, ponownie się włączy – to oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Synchronizacja błysku
        a) synchronizacja lampy z aparatem
 - przewód synchro - podłączyć przewód z jednej strony do gniazda synchro w lampie, a z drugiej strony do gniazda synchro w 
aparacie. Lampa będzie wyzwalana synchronicznie z migawką aparatu.
 - odbiornik podczerwieni - lampa posiada wbudowany odbiornik podczerwieni, dzięki czemu może być wyzwalana nadajnikiem 
podczerwieni podłączonym do aparatu.
 - wyzwalanie za pomocą zewnętrznego wyzwalacza - podłączyć wyzwalacz z lampą przez gniazdo synchro na tylnej ściance lam-
py. Nadajnik podłączyć do aparatu przez gorącą stopkę lub przewód synchro. Wyzwolenie spustu migawki spowoduje synchro-
niczne wyzwolenie lampy błyskowej. W przypadku stosowania wyzwalacza wielokanałowego należy upewnić się, że nadajnik i 
odbiornik mają ustawiony ten sam kanał transmisji. (aby ustawić aparat w tryb synchronizacji z lampą błyskową należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi aparatu).
- wyzwalanie wbudowanym wyzwalaczem TRSV 2.4GHz - włączyć odbiornik przyciskiem (15) (odpowiednia kontrolka powinna się 
zapalić). Wcisnąć i przytrzymać przycisk (15), aż na wyświetlaczu LED pojawi się ustawiony obecnie numer kanału. Ustawić za po-
mocą przycisków + / - taki sam numer kanału, jaki jest w nadajniku TRSV. Zapisać zmiany wciskając przycisk (15). Od tego momentu 
wyzwalacz jest aktywny, dodatkowo można także włączać/wyłączać lampę modelującą i ustawiać moc błysku.

         b) synchronizacja pomiędzy lampami w studio
Należy włączyć fotocelę (14) we wszystkich lampach w studio. Wyzwolenie jednej z lamp, np poprzez wyzwalacz, spowoduje wy-
zwolenie pozostałych.

Konserwacja
Przed użyciem lampy sprawdź najpierw czy nie jest uszkodzona, czy palnik lub lampa modelująca nie mają uszkodzeń mecha-
nicznych. W przypadku zauważenia uszkodzeń nie należy używać lampy zanim usterki nie zostaną usunięte.

1. Zawsze po skończonej pracy przed spakowaniem lampy należy odczekać aż do jej zupełnego ostygnięcia. Przy dłuższym 
nieużytkowaniu lampy, należy odłączyć ją od sieci. Lampę najlepiej przechowywać w suchym miejscu, zapakowaną w karton 
ochronny.
2. Palnik oraz lampę modelującą należy utrzymywać w czystości. Nie wolno dotykać ich gołymi rękami, a w przypadku zabrudze-
nia należy przemyć delikatnie szmatką nasączoną alkoholem, po uprzednim odłączeniu lampy od zasilania.
3. Jeśli lampa pozostaje przez dłuższy czas nieużywana, należy pamiętać, aby ją co jakiś czas podłączyć do zasilania na 2-3h i 
wyzwolić kilka błysków. Pozwoli to utrzymać w dobrej kondycji kondensatory wewnątrz lampy, a co za tym idzie przedłużyć 
żywotność lampy.
4. Elementy lampy w czasie pracy rozgrzewają się do wysokiej temperatury. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że 
wszystkie jej części są suche a na lampie modelującej i palniku nie ma żadnych plam i zatłuszczeń.
5. Lampa modelująca musi być odpowiednia do mocy lampy. Nie należy stosować żarówek modelujących o parametrach innych 
niż podane przez producenta w specyfikacji urządzenia.
6. Nie należy używać lampy w warunkach dużej wilgotności, ani wystawiać jej na działanie słońca czy ognia.



Rozwiązywanie problemów
Włączony przycisk POWER - lampa nie działa -
•	 Sprawdź czy kabel zasilający jest odpowiednio podłączony i nie jest uszkodzony.
•	 Sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony.
•	 Sprawdź czy lampa modelująca i palnik nie są uszkodzone.

Lampa modelująca nie działa -
•	 Sprawdź czy włącznik lampy modelującej jest włączony.
•	 Sprawdź czy lampa modelująca jest odpowiednio włożona i nie jest uszkodzona.

Lampa nie wyzwala błysku -
•	 Naciśnij przycisk TEST w celu sprawdzenia błysku.
•	 Ustaw moc na maksymalną i naciśnij przycisk TEST.

Brak synchronizacji -
•	 Sprawdź czy fotocela jest włączona.
•	 Czy kabel synchronizacji jest odpowiednio podłączony.
•	 Czy ustawienia odbiornika i nadajnika są takie same.
•	 Czy baterie w nadajniku i odbiorniku są sprawne.
•	 Czy nadajnik jest odpowiednio wpięty na gorącą stopkę – sprawdź czy model pasuje do aparatu.

Dane techniczne:

TYP DM3 - 300 DM3 - 400

Liczba przewodnia 60 66

Czas ładowania (s) 0,3~1,3 0,3~1,5

Zakres regulacji 6 stopni, regulowane o 1/10, zakres 1/32 do 1/1

Czas błysku t=0.5 1/2200s 1/2000s

Temperatura barwowa 5500°K ±200°K

Stabilizacja napięcia 1%

Lampa modelująca 150W G9.5 AC 195V~250V

Tryby pracy lampy 
modelującej

proporcjonalny / 100% / wyłączony

Sposoby wyzwalania fotocela / przewód synchro / wbudowany wyzwalacz 2.4GHz / TEST

Napięcie AC195V~250V 50/60Hz 10A Fuse

Zebezpieczenie zabezpieczenie termiczne

Waga (Kg) 1,85 1,9

Wymiary 125 x 205



ZASADY I WARUNKI GWARANCJI
  Przed rozpoczęciem użytkowania lampy prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków gwarancji ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa. 
Instrukcję należy przechowywać tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zagubieniu.
Przy przekazywaniu lampy innemu użytkownikowi należy przekazać niniejszą instrukcję. 

Zasady bezpieczeństwa:
1. Lampa przeznaczona jest do użytku amatorskiego i może być obsługiwana jedynie po zapoznaniu się  z 

niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Wewnętrzne obwody elektryczne lampy pozostają pod napięciem również po odłączeniu lampy od zasilania. 

Otwieranie obudowy lampy lub wszelkie inne ingerencje wewnątrz lampy mogą być wykonane tylko przez 
wyspecjalizowany personel techniczny.

3. Żarówka modelująca jak i palnik błyskowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury, po wyłączeniu lampy 
należy poczekać co najmniej 10minut  aż wystygną, aby uniknąć oparzenia podczas demontażu akcesoriów 
montowanych na lampie (softboxy, czasze,...) 

4. Należy unikać kierowania wzroku na palnik błyskowy, gdyż bezpośredni błysk może spowodować uszkodze-
nie wzroku.

5. Przed montowaniem akcesoriów na lampie (czasze, softboxy, itp) należy wyłączyć lampę z zasilania.
6. Po użyciu lampy i zdjęciu akcesoriów powinno się założyć na lampę załączony do zestawu reflektor z dyfuzo-

rem, aby uniknąć uszkodzenia mechanicznego żarówki modelującej i palnika.
7. Lampa powinna być używana w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, kurzu i pyłu, gdyż mogą one zakłócić 

działanie lampy lub ją uszkodzić.
8. Nie należy przenosić lampy przy włączonej żarówce modelującej lub nagrzanym palniku błyskowym. 
9. Nie należy stosować żarówek modelujących o mocy większej niż przewidziana dla danego typu lampy.
10. Lampę należy mocować na statywie zapewniającym dobrą stabilność z zamocowanymi do lampy akcesoria-

mi. Wskazówka: lampę z dołączonym softboxem należy zamocować na statywie w taki sposób, aby softbox 
znajdował się nad jedną z nóg statywu a nie pomiędzy nogami. Zapewni to maksymalną stabilność.

11. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria zalecane przez dostawcę, przeznaczone do danego modelu 
lampy.

GWARANCJA
Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela gwarancji na zasadach okre-
ślonych w poniższym dokumencie.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art.22 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego 

na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres udzielonej gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu towaru.
3. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest dostarczenie do serwisu lub na adres 

sklepu, w którym dokonano zakupu, reklamowanego towaru, oryginalnej karty gwarancyjnej, ko-
pii dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, lub inny dowód zakupu) oraz danych teleadresowych.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym produkcie.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wy-

łączeniem części podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowego użytkowania, oraz 
materiałów eksploatacyjnych.

6. Zgłoszenie reklamacyjne niespełniające warunków wynikających z punktów 1-5 skutkować 
będzie odesłaniem reklamowanego produktu na koszt Zgłaszającego.

7. Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowane urządzenie niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 14 dni od wystąpienia usterki. W innym przypadku sprzedawca ma prawo nie 
uznać reklamacji.

8. Zalecane jest zarejestrowanie reklamacji na stronie https://fripers.pl/serwis/
9. Części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia (w 

szczególności: baterie, akumulatory, palniki lamp błyskowych, żarówki, bezpieczniki, kondensa-
tory) objęte są 6-miesięczną gwarancją rozruchową.

10. Nie udziela się gwarancji na użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 
Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane: uszkodzeniem mechanicznym (np. powstałe 

w wyniku przeciążenia, rzucania, łamania, wyginania, zalania, rozbicia, zapiaszczenia, itp) oraz 
niewłaściwą konserwacją.

11. Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek, usunięcia nu-
merów seryjnych z produktu czy ingerencji osób nieupoważnionych do wykonywania napraw.

12. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszkodze-
nie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!

13. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materiało-
wych oraz błędów produkcyjnych.

14. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od daty 
dostarczenia sprzętu do sklepu.

15. Niniejsza gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z opisem.

16. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.

17. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprze-
dawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój koszt do klienta

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie doko-
nywania naprawy reklamowanego towaru - nie może być ona powodem roszczeń skierowanych 
do gwaranta.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nadesłane do serwisu niewchodzące w 
skład zestawu (w szczególności: karty pamięci, baterie, akumulatory, żarówki, filtry).

20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przezna-
czeniem użytkowania, oraz wypadków z użyciem przedmiotu gwarancji.

21. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
22. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi być 

wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

IMPORTER:

DM3

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży


