






1. Gniazdo wyjściowe A
2. Włącznik zasilania
3. Gniazdo ładowania
4. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
5. Wskaźnik gotowości
6. Wskaźnik zabezpieczenia termicznego
7. Gniazdo wyjściowe B
8. Oczka do przypięcia paska
9. Uchwyt do mocowania przy pasie
10. Pokrowiec
11. Pasek

12.  Akumulator Ni-MH
13. Palnik
14. Odbłyśnik
15. Blokada mocowania gorącej stopki
16. Blokada mocowania odbłyśnika
17. Przycisk blokady głowicy
18. Gniazdo zasilania
19. Przewód połączeniowy
20. Gniazdo synchronizacji
21. Dyfuzor biały

Montaż baterii

1. Przed założeniem baterii upewnić się, że włącznik zasilania jest wyłączony.
2. Podłączyć baterię z przewodem w korpusie urządzenia.
3. Wcisnąć ostrożnie wtyczkę do otworu w obudowie, a następnie umieścić baterię 

w zasobniku.
4. Umieścić battery pack w pokrowcu i zapiąć pasek zabezpieczający.



Montaż lampy MF-100

1. Zamontować palnik w głowicy lampy, dopilnowując, aby żółty znacznik na dolnej części palnika zgadzał się z takim samym znaczni-
kiem w głowicy.

2. Zamontować reflektor, tak aby nacięcia w jego kołnierzu dopasowały się do odpowiadających im wypustek w głowicy lampy. Na-
stępnie zablokować reflektor pokrętłem w głowicy.

3. Zamontować lampę w gnieździe gorącej stopki aparatu i zablokować pierścieniem.

UWAGA! Przed zamontowaniem lampy na aparacie upewnić się, że zarówno aparat jak i lampa są wyłączone.



Położenie głowicy w płaszczyźnie pionowej może być regulowane 
w pełnym zakresie po zwolnieniu przycisku blokady, znajdującego 
się na bocznej ściance głowicy.

Używając lampy MF-100 rozłącznie z aparatem, lampa może być 
wyzwalana przez aparat za pomocą przewodu synchro, podłącza-
nego do odpowiedniego gniazda w bocznej ściance korpusu lam-
py.

Regulacja głowicy. Praca zdalna.

Montaż lampy MF-100

Wyłączyć zasilanie power pack’a. Podłączyć przewód zasilający do 
gniazda A lub B i zablokować.
Otworzyć gumową zatyczkę zakrywającą gniazdo zasilania w lam-
pie MF-100 i podłączyć przewód zasilający.
Włączyć ponownie zasilanie, kontrolka READY się zaświeci, a wy-
świetlacz LED pokaże ustawioną moc błysku (1.0 - 6.0).



Lampa MF-100 posiada wbudowany odbiornik zdalnego sterowania 2,4GHz. Po wci-
śnięciu przycisku REMOTE funkcja ta zostanie uruchomiona, a na panelu zaświeci się 
kontrolka.

Zdalne wyzwalanie

Ustawienia funkcji

Wcisnąć przycisk + lub - w celu ustawienia żądanej mocy błysku. Wskazanie wyświetlacza „1.0” oznacza minimalną moc błysku, nato-
miast „6.0”  maksymalną.
Przy zmianie mocy z wyższej na niższą należy po ustawieniu wyzwolić lampę przyciskiem TEST, aby mogła się przeładować zgodnie z 
nowymi ustawieniami mocy. Przy zmianie ustawienia mocy z niższej na wyższą nie jest to konieczne.

Wciśnięcie przycisku SET spowoduje przejście do funkcji stroboskopu, a kolejne wciśnięcia będą powodować przełączanie częstotliwo-
ści błysków: 5 błysków/s,  10 błysków/s, 15 błysków/s. Funkcja stroboskopu zostanie wyłączona po wciśnięciu przycisku jeszcze raz po 
ustawieniu 15 błysków/s.
Nie należy wyłączać battery pack’a przed zakończeniem ustawień lampy.

Po uruchomieniu tej funkcji lampa może być wyzwalana zdalnie przez wyzwalacz Jin-
bei TR-C/N 2,4GHz.
Odbiornik może pracować na jednym z 16 kanałów (0-15). Wyboru kanału dokonuje 
się wciskając jendocześnie przycisk REMOTE i +/-. Ustawienie zostanie automatycznie 
zapisane po zwolnieniu przycisków.
Kanał można zmieniać także przy wyłączonej funkcji zdalnego sterowania.



Specyfikacja

Lampa
•	 Typ: MF-100
•	 Liczba przewodnia GN: 60 (ISO 100, 1m)
•	 Czas przeładowania (dla jednej głowicy): 0,3 - 1,2s
•	 Kontrola błysku: manualna
•	 Synchronizacja: 1/1000s (ustawić zgodnie z czasem synchronizacji lampy w aparacie)
•	 Funkcja stroboskopu: 5 błysków/s, 10 błysków/s, 15 błysków/s
•	 Temperatura barwowa: 5500K +/- 200K
•	 Zasilanie: battery pack MF-35

Battery pack
•	 Typ: MF-35
•	 Wyjścia: 2x zasilanie głowic
•	 Zasilanie: akumulatory Ni-MH DC 12V 3500mAh
•	 Czas ładowania: około 5h; czerwona kontrolka oznacza ładowanie w toku, zielona - proces ładowania zakończony (nie włączać urzą-

dzenia w czasie ładowania)
•	 Ilość błysków: ok. 1500 razy przy pełnej mocy (dla lampy MF-100)

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 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 temperatury. 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 osłonę na palnik, aby uniknąć uszkodzenia me-
chanicznego 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 przez producenta dla danego modelu lampy.
10. Lampę należy mocować wyłącznie na statywie zapewniającym dobrą stabilność, także przy zamocowanych do lampy modyfikatorach. Wska-
zówka: lampę z dołączonym softboxem należy zamocować na statywie w taki sposób, aby softbox znajdował się nad jedną z nóg statywu. Zapew-
ni 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 gwarancji na urządzenie, licząc od daty sprzedaży. Zosta-
nie 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. Uszkodzenie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwaran-
cji!
5. Wraz z reklamowanym produktem należy wysłać wypełniony formularz reklamacyjny, kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu (paragon, 



faktura), szczegółowy opis problemu, oraz 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 reklamowany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprzedaw-
ca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój koszt do klienta
c) uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, 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 eksploatacji, 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, regulacji, 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 MF-100

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży

IMPORTER:


