
1. Specyfikacja

Typ HD-600

Liczba przewodnia GN 80

Czas ładowania szybkie: 0,3-3,5s ; wolne: 0,3-4,5s

Regulacja mocy błysku 22 kroki regulacji, od 1/1 do 1/128

Sygnalizacja naładowania na wyświetlaczu LCD, sygnał dźwiękowy

Czas trwania błysku 1/8000s

Temperatura barwowa 5500±200K ; stabilizacja napięcia 1%

Lampa modelująca LED 5W

Sposoby wyzwalania fotocela ,  wyzwalacz bezprzewodowy 2,4GHz , przewód synchro , TEST

Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu; przy rozładowanej baterii

Tryby pracy lampy modelującej praca ciągła ; wyłącza się po 60s

Tryby pracy pojedynczy błysk ; błysk opóźniony ; błysk stroboskopowy

Napięcie wyzwalania 3,3V DC

Akumulator 14,8V DC 6600mAh

Waga 2,48kg

Wymiary Ø124x268mm

* Producent zastrzega sobie prawo do wpowadzania zmian w produkcie bez informowania o tym użytkowników.

Przenośna lampa błyskowa
HD600

Instrukcja obsługi

1. blokada akcesoriów
2. uchwyt
3. fotocela
4. gniazdo synchro
5. antena wyzwalacza bezprzewodowego
6. gniazdo ładowania
7. przycisk wyzwalania radiowego/ustawień
8. przycisk fotoceli/trybu stroboskopowego
9. przycisk zasilania/prędkości ładowania

10. bezpiecznik
11. przycisk „-”
12. przycisk „+”
13. przycisk błysku testowego
14. akumulator litowy

 Wybór kanału transmisji. Wcisnąć przycisk 
wyzwalania radiowego, zamiga liczba przy ikonie antenki. 
Klawiszami +/- ustawić wybrany kanał transmisji (00 - 15). 
Potwierdzić ustawienia wciskając ponownie przycisk wy-
zwalania radiowego.

 Ikonka fotoceli. Wcisnąć przycisk fotoceli, aby włączyć 
fotocelę/przejść do ustawień.

Pomijanie przedbłysków. Wcisnąć dwukrotnie przy-
cisk fotoceli, a następnie przycisk SET. Na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać liczba pomijanych 
przedbłysków. Przyciskami +/- ustawić odpowiednią wartość (2-10), a następnie zatwierdzić ustawie-
nia przyciskiem SET. 



 Przyciskami +/- ustawić moc błysku. Pełna moc to 1/1, minimum to 1/128.

Zmiana szybkości przeładowania lampy. Krótkie wciśnięcie przycisku zasilania spowoduje przełącza-
nie pomiędzy dwoma trybami ładowania.

 Szybkie ładowanie.  Wolne ładowanie.

 Wcisnąć jednocześnie przycisk SET i  aby włączyć/wyłączyć tryb HSS.

Włączanie/przełączanie trybu pracy lampy modelującej. Należy wcisnąć jednocześnie przyciski SET i 
+.

 Lampa modelująca wyłączy się po upływie 60s od włączenia.

 Lampa modelująca świeci ciągle.

 Ikona trybu Multi (stroboskopowego). Tryb włącza się przyciskiem MULTI, na-
stępnie przyciskiem SET przechodzi się do edycji parametrów - ilości błysków i częstotliwości.
W trybie stroboskopowym przy pojedynczym wyzwoleniu lampa emituje serię błysków o ustalonej 
wcześniej ilości i częstotliwości. Umożliwia to np. uchwycenie na jednym zdjęciu kilku pozycji poru-
szającego się obiektu.
Czas otwarcia migawki w aparacie należy ustawić zgodnie z regułą:
Liczba błysków / Częstotliwość błysków = Czas otwarcia migawki
Na przykład, jeśli liczba błysków wynosi 10, a częstotliwość 5Hz, czas otwarcia migawki powinien być 
conajmniej 2s.

  Sygnał dźwiękowy: jednoczesne wciśnięcie przycisków MULTI i + spowoduje włączenie/wyłą-
czenie sygnału dźwiękowego w lampie. .

 Wskaźnik naładowania baterii.

1. Włączanie lampy.
Przy wyłączonej lampie wcisnąć przycisk zasilania (9) i przytrzymać przez kilka sekund. Na wyświetla-
czu będą odliczane cyfry 3 - 2 - 1 - 0, następnie wyświetlacz się podświetli i słychać będzie potwier-
dzenie dźwiękowe (trzy krótkie sygnały). Czas uruchomienia zajmuje około 3s, jeśli w tym czasie 
procedura uruchamiania lampy nie powiedzie się, lampa samoczynnie się wyłączy.

2. Wyłączanie lampy.
Przy włączonej lampie wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania (9). Na ekranie 
rozpocznie się odliczanie 3 - 2 - 1 - 0, a następnie lampa się wyłączy. W razie zwolnienia przycisku 
zasilania przed zakończeniem odliczania lampa nie wyłączy się.

3. Ustawienia domyślne.
Lampa po uruchomieniu przechodzi automatycznie do ostatnich zapamiętanych ustawień parame-
trów.

4. Zmiana trybów pracy.
Przyciskiem MULTI (8) przełącza się sekwencyjnie pomiędzy trybami pracy lampy: Manual - Strobe - 
Fotocela - Fotocela z pomijaniem przedbłysków.

5. Ustawienia.
W różnych trybach pracy przycisk SET pełni różne funkcje. W trybie Manual i Fotocela uruchamia 
edycję kanału transmisji. W trybie Strobe: pierwsze wciśnięcie - ustawianie ilości błysków w serii, 
drugie wciśnięcie - częstotliwość błysków, trzecie - numer kanału. W trybie pomijania przedbłysków: 
pierwsze wciśnięcie - ustawienie ilości pomijanych przedbłysków (2 - 10), drugie wciśnięcie - numer 
kanału.

6. Wyzwalanie bezprzewodowe.
Jednoczesne wciśnięcie przycisku SET i + włącza/wyłącza wbudowany odbiornik wyzwalacza radio-
wego. Przy włączonej funkcji wyzwalania radiowego dostępna jest możliwość ustawienia kanału 
transmisji. Obok wartości liczbowej kanału przedstawione jest na wyświetlaczu także ustawienie 
kanału za pomocą przełączników DIP, takich jak na załączonym do kompletu nadajniku wyzwalacza.

7. Wskaźnik naładowania baterii.
Cztery segmenty wskaźnika oznaczają w pełni naładowany akumulator, trzy - wysoki poziom na-
ładowania, dwa - średni lub niski poziom naładowania. Jeden segment oznacza krytyczny poziom 
naładowania, należy naładować lub wymienić baterię.

8. Prędkość ładowania lampy.
Krótkie wciśnięcie przycisku zasilania (9) przy włączonej lampie spowoduje przełączanie prędkości 
przeładowania lampy po błysku (szybko/wolno). Przy uruchomieniu lampa domyślnie jest ustawiona 
w trybie wolnego ładowania. W trybie szybkiego ładowania po wykonaniu serii 40 błysków lampa 
automatycznie przełączy się ponownie do trybu wolnego ładowania i przez następne ok. 5 minut nie 
będzie możliwe przełączenie jej na szybkie ładowanie.
Jeśli ikona szybkiego ładowania przestanie błyskać, a wskaźnik naładowania baterii wyświetla na-
przemiennie 4, 2 i 1 segment, wskazana jest wymiana lub naładowanie baterii.

9. Sygnał dźwiękowy.
Jednoczesne wciśnięcie przycisku MULTI i + spowoduje włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowe-
go.

10. Podświetlenie wyświetlacza LCD.
Jednoczesne wciśnięcie przycisku MULTI i - włącza/wyłącza podświetlenie wyświetlacza LCD.
Po ok. 2 minutach bezczynności podświetlenie wyłączy się automatycznie.

11. Lampa modelująca.
Wcisnąć jednocześnie przycisk SET i + aby zmienić tryb pracy lampy modelującej.
Dostępne tryby: włączenie na 60s, włączenie, wyłączenie.
Przy sterowaniu lampą za pomocą pilota dostępne są tylko dwa tryby pracy: włączenie lub wyłącze-
nie.

12. Uśpienie i automatyczne wyłączanie.
Po 5 minutach bezczynności (włączając w to także zdalne wyzwalanie) lampa automatycznie przej-
dzie w tryb uśpienia, a na ekranie pojawi się „SL-EP”. Lampę z trybu uśpienia można wyprowadzić 
bezpośrednio przez wyzwolenie błysku, lub przez wciśnięcie dowolnego przycisku na panelu lampy 
lub na pilocie.
W trybie uśpienia przycisk zasilania nie działa. Aby wyłączyć lampę, należy ją najpierw wyprowadzić 
ze stanu uśpienia.
Po upływie 1 godziny od przejścia w stan uśpienia lampa automatycznie się wyłączy.



13. Zabezpieczenia.
1) W przypadku gdy temperatura wewnątrz lampy wzrośnie ponad dopuszczalną wartość, zadziała 
system zabezpieczający przed przegrzaniem i na ekranie wyświetli się napis „OH”. W takim przypad-
ku lampa przestanie się wyzwalać, aż do czasu gdy temperatura spadnie do normalnego poziomu.
2) Jeśli ładowanie lampy nie zostało zakończone w ciągu 40s, na ekranie pojawi się komunikat „OT”. 
W takim przypadku należy ponownie uruchomić lampę ręcznie. Dodatkowo w  trybie OT w celach 
bezpieczeństwa nie działają żadne klawisze poza przyciskiem zasilania.

14. Tryb wyzwalania zwykły/HSS

 Wcisnąć jednocześnie przycisk SET i  aby włączyć/wyłączyć tryb HSS.

Tabela ilości błysków, częstotliwości oraz mocy błysku w trybie MULTI

moc błysku max częstotliwość błysku (Hz) max liczba błysków

1/1 ~ 1/2 tryb MULTI niedostępny

1/4 1 2

1/4  -1/3 2 4

1/8  +1/3 2 6

1/8 3 8

1/8  -1/3 3 10

1/16  +1/3 4 10

1/16 4 12

1/16  -1/3 5 15

1/32  +1/3 6 151

1/32 7 16

1/32  -1/3 8 16

1/64  +1/3 10 17

1/64 12 18

1/64  -1/3 12 20

1/128  +1/3 15 25

1/128 15 30

•	 Zwiększenie mocy błysku może wpłynać na ustawione wcześniej wartości ilości i częstotliwości 
błysków (zostaną one zmniejszone do wartości zgodnych z powyższą tabelą.

Obsługa i konserwacja akumulatora litowego.
Nowy akumulator litowy (14,8V 6600mAh) przed rozpoczęciem normalnego użytkowania powinien 
zostać sformatowany, tj. przejść 2-3 cykle pełnego rozładowania, a następnie naładowania do pełna.
Żywotność baterii szacowana przez producenta wynosi 400 cykli ładowania/rozładowania. W przy-
padku intensywnej eksploatacji baterii z czasem może wystąpić większa utrata pojemności.
Należy stosować tylko oryginalne baterie przeznaczone do lamp HD600.

Eksploatowanie urządzenia w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze może znacząco skracać 
żywotność baterii. Optymalny zakres temperatur pracy to 15 - 25oC. Zbyt wysoka lub niska tempe-
ratura otoczenia może powodować sporadycznie wyłączanie się baterii. Przy temperaturach poniżej 
0oC pojemność baterii będzie znacznie niższa, nawet jeśli bateria została w pełni naładowana.

Nadmierne rozładowanie baterii może być przyczyną trwałej utraty pojemności, lub nawet uszko-
dzenia baterii. Lampa HD600 posiada wskaźnik poziomu naładowania baterii. Jeśli wskazywany 
jest poziom krytyczny, baterię należy naładować. Dalsza praca na rozładowanej baterii grozi jej 
trwałym uszkodzeniem.

Po zakończonej pracy z lampą należy odczekać ok. 10 minut, aż do ostygnięcia baterii, następnie 
naładować do pełna baterię, wyjąć z lampy i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przed wyjęciem baterii z lampy należy wyłączyć lampę i odłączyć przewód ładowarki.
W przypadku, gdy lampa nie jest używana przez dłuższy czas, należy pamiętać, aby doładowywać 
baterię do pełna co najmniej raz na 3 miesiące.

Obsługa i konserwacja lampy.
Przed pierwszym użyciem lampy należy dokładnie skontrolować, czy obudowa nie posiada śladów 
uszkodzeń mechanicznych, blokady przegubów i akcesoriów działają pewnie, a palnik i lampa 
modelująca nie są popękane, i nie mają śladów zabrudzeń. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek 
wad nie należy uruchamiać lampy przed ich usunięciem. W przypadku problemów niemożliwych do 
usunięcia samodzielnie, należy skontaktować się z dystrybutorem lampy lub sprzedawcą.

1. Lampę należy przechowywać w suchym miejscu. Po zakończeniu pracy należy przed spakowa-
niem odczekać aż do całkowitego ostygnięcia. Do przechowywania i transportu urządzenia najlepiej 
wykorzystywać załączoną do kompletu torbę. Jeśli lampa będzie pozostawać przez dłuższy czas 
nieużywana, należy wyjąć z niej baterię i odłączyć ładowarkę.

2. Palnik i lampa modelująca muszą być utrzymywane w czystości. W przypadku zabrudzenia należy 
je usunąć przemywając miękką czystą szmatką nasączoną alkoholem. Nie wolno dotykać palnika ani 
lampy modelującej bezpośrednio gołymi rękami. Przed wymianą palnika należy koniecznie wyłączyć 
lampę, wyjąć baterię i odczekać aż do całkowitego ostygnięcia palnika.

3. W przypadku, gdy lampa pozostaje nieużywana przez dłuższy czas, należy uruchamiać ją kilka razy 
w miesiącu, aby przeładować kondensatory i co za tym idzie, utrzymać je w dobrej kondycji.

4. W przypadku pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia na elementach lampy może się groma-
dzić wilgoć. Po ustawieniu lampy należy odczekać kilkanaście minut, aż do usunięcia wilgoci.

5. Stosowanie innych lamp modelujących, niż podane w specyfikacji urządzenia, może spowodować 
skrócenie żywotności urządzenia.

6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody. Nie umiesz-
czać urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia.

7. Obudowa i reflektor lampy mogą się w czasie pracy nagrzewać do wysokiej temperatury. Nie 
umieszczać w bezpośredniej bliskości lampy materiałów łatwopalnych.

8. Przed wymianą palnika, akcesoriów, lub naprawą lampy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie 
lampy i wyjąć baterię.

9. W czasie pracy z lampą należy zwrócić uwagę, alby żadne przedmioty nie blokowały otworów 
chłodzących rozmieszonych w obudowie lampy.



IMPORTER:

10. 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.

Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania.
Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek lampy, gdyż grozi to porażeniem prądem 
elektrycznym, a także uszkodzeniem sprzętu i utratą gwarancji. W przypadku wystąpienia proble-
mów z działaniem lampy, należy przede wszystkim zapoznać się z poniższymi poradami, przed 
podjęciem decyzji o odesłaniu lampy do dystrybutora/serwisu.

1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
•	 Sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zamontowana.
•	 Sprawdzić, czy bateria nie jest całkowicie rozładowana. Podłączyć do ładowania.
•	 Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest przepalony. W razie potrzeby wymienić na nowy o takich 

samych parametrach.
•	 Sprawdzić, czy palnik nie jest uszkodzony.

2. Lampa modelująca nie działa.
•	 Upewnić się, czy lampa modelująca została włączona (na wyświetlaczu LCD pojawi się odpo-

wiednia ikonka).

3. Lampa nie błyska.
•	 Wyzwolić błysk testowy przyciskiem na panelu lampy.
•	 Ustawić moc błysku na maksimum, wyzwolić błysk testowy.
•	 Sprawdzić, czy nie nastąpiło przegrzanie lampy (komunikat „OH” na wyświetlaczu).

4. Brak synchronizacji błysku.
Sprawdzić:
•	 czy odbiornik zdalnego wyzwalania jest włączony
•	 czy przewód synchro został podłączony poprawnie
•	 czy numer kanału transmisji w lampie i na wyzwalaczu jest ten sam
•	 czy bateria w nadajniku nie jest wyczerpana
•	 czy nadajnik został prawidłowo zamocowany na gorącej stopce aparatu.



dane teleadresowe (proszę pisać czytelnie).
6. 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.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a) elementów zużywających się podczas eksploatacji
b) kosztów przesyłki reklamacyjnej, opakowania - klient zobowiązany jest dostarczyć reklamo-
wany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony 
towar na swój koszt do klienta
c) uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowy-
wania, lub transportu
d) podłączenia do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, użycia niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych, oraz niewłaściwej obsługi (np. używanie nieprzystosowanych reduktorów do 
lampy)
e) uszkodzeń powstałych z nadmiernej eksploatacji
f ) zużytych lub uszkodzonych akumulatorów po upływie 6 miesięcy od daty zakupu.
8. UWAGA! Palnik lampy błyskowej jest elementem zużywającym się w trakcje eksploata-
cji, co jest normalnym procesem i jako takie nie jest objęte gwarancją.
9. Zobowiązania gwaranta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:
a) uszkodzenia bądź zerwania plomby gwarancyjnej znajdującej się na obudowie lampy
b) samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione) napraw, regula-
cji, oraz zmian konstrukcyjnych
c) stwierdzenia uszkodzeń wynikających z punktu 7c
d) uszkodzeń przez ciała obce, które dostały się do wnętrza sprzętu.
10. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.
11. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
12. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi 
być wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

Lampa HD 600

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży

IMPORTER:

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 
dokonywane tylko przez wyspecjalizowany personel techniczny.
3. Żarówka modelująca jak i palnik błyskowy rozgrzewają się w czasie pracy do wysokiej temperatu-
ry. Po wyłączeniu lampy należy poczekać co najmniej 10 minut aż wystygną, aby uniknąć oparzenia 
podczas demontażu modyfikatorów światła montowanych na lampie.
4. Należy unikać kierowania wzroku na palnik błyskowy, gdyż bezpośredni błysk może spowodować 
uszkodzenie wzroku.
5. Przed montowaniem na lampie modyfikatorów światła należy odłączyć zasilanie lampy.
6. Po zakończeniu pracy z lampą i demontażu akcesoriów należy założyć na lampę reflektor lub osło-
nę na palnik, 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 błysko-
wym.
9. Nie należy stosować żarówek modelujących o mocy większej niż przewidziana przez producenta 
dla danego modelu lampy.
10. Lampę należy mocować wyłącznie na statywie zapewniającym dobrą stabilność, także przy 
zamocowanych do lampy modyfikatorach. Wskazówka: lampę z dołączonym softboxem należy 
zamocować na statywie w taki sposób, aby softbox znajdował się nad jedną z nóg statywu. Zapewni 
to maksymalną stabilność zestawu.
11. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria zalecane przez dostawcę, przeznaczone do 
danego modelu lampy.
12. 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. 

GWARANCJA
1. Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela 24 miesięcznej gwaran-
cji na urządzenie, licząc od daty sprzedaży. Zostanie ono naprawione nieodpłatnie, jeśli w w/w 
okresie wystąpił błąd fabryczny, a sprzęt był używany zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, które ma on w 
razie niezgodności towaru z umową.
3. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od 
daty dostarczenia sprzętu do sklepu.
4. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszko-
dzenie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!
5. Wraz z reklamowanym produktem należy wysłać wypełniony formularz reklamacyjny, kartę 
gwarancyjną wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), szczegółowy opis problemu, oraz 


