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Ważne informacje
•	 Nie	wystawiać	urządzenia	na	działanie	wysokiej	temperatury	lub	bezpośred-

nie	działanie	promieni	słonecznych.
•	 Unikać	kontaktu	urządzenia	z	wilgocią.	Nie	obsługiwać	lampy	mokrymi	ręka-

mi.	Nie	wystawiać	lampy	na	działanie	deszczu	i	wody,	gdyż	może	to	powodo-
wać	nieprawidłowe	działanie	lub	uszkodzenie	urządzenia.

•	 Nie	używać	urządzenia	w	środowisku	zawierającym	łatwopalne	gazy	i	opary,	
gdyż	grozi	to	wybuchem	lub	pożarem.

•	 Lampa	jest	zasilana	bateriami.	Należy	ściśle	stosować	się	do	instrukcji	monta-
żu	baterii	i	wymiany	baterii.	Niewłaściwe	użycie	baterii	może	grozić	uszkodze-
niem	lampy	lub	wybuchem.

•	 Nie	wystawiać	urządzenia	na	silne	wibracje,	gdyż	może	to	spowodować	nie-
właściwe	działanie	lub	uszkodzenie	lampy.

•	 Jeśli	lampa	pozostaje	przez	dłuższy	czas	nieużywana,	należy	wyjąć	z	niej	ba-
terie.

•	 Nie	wolno	kierować	lampy	prosto	w	oczy	z	bliskiej	odległości.
•	 Przy	dłuższym	okresie	ciągłej	pracy	lampa	może	się	bardzo	nagrzewać.	Nale-

ży	zachować	ostrożność,	aby	uniknąć	poparzenia	lub	pożaru.
•	 W	czasie	intensywnego	użytkowania	baterie	mogą	się	bardzo	nagrzewać.	Na-

leży	zachować	ostrożność,	aby	uniknąć	poparzenia	czy	pożaru.
•	 Nie	wolno	samodzielnie	rozkręcać	czy	naprawiać	lampy.	Obwody	elektryczne	

wewnątrz	mogą	być	pod	wysokim	napięciem,	co	grozi	porażeniem	prądem	
elektrycznym.

•	 Należy	stosować	komplety	baterii	złożone	z	baterii	tego	samego	typu.

UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu nale-
ży bezwzględnie wyłączyć zarówno lampę jak i aparat!

Specyfikacja
liczba	przewodnia	GN 65	przy	ISO	100,	ogniskowa	palnika	200mm
zakres	zoomu 20	-	200mm
regulacja	zoomu auto	-	zgodnie	z	ustawieniem	ogniskowej	obiekty-

wu
manualna	-	z	menu	lampy	lub	aparatu

tryby	pracy TTL	/	M	/	Multi
błysk	stroboskopowy 1	-500Hz
praca	bezprzewodowa Master	/	Slave
synchronizacja 1	kurtyna,	2	kurtyna,	HSS
regulacja	położenia	głowicy góra	/	dół:	-7	/	+90o

lewo	/	prawo:	-180o	/	+180o

regulacja	mocy	błysku 1/128	-	1/1	z	krokiem	1/3
czas	ładowania ok.	4s,	przy	pełnym	błysku	1/1
wyświetlacz wyświetlacz	punktowy	LCD	wysokiej	rozdzielczości
zasilanie	wewnętrzne 4	x	baterie	AA/R6	(alkaliczne	lub	akumulatory	Ni-

-MH)
złącza gorąca	stopka,	gniazdo	synchro	PC,	gniazdo	USB
FEC z	krokiem	1/3	(±3	stopnie	przysłony)
FEB z	krokiem	1/3	(±3	stopnie	przysłony)
żywotność	baterii 150	błysków,	przy	mocy	1/1,	na	akumulatorach	

Eneloop
palnik palnik	o	przedłużonej	żywotności
funkcje	dodatkowe źródło	światła	ciągłego	LED
zabezpieczenia	przed	przegrza-
niem

Wielopunktowa	kontrola	temperatury	wewnątrz	
lampy,	kontrola	temperatury	baterii

wspomaganie	AF jest
możliwość	aktualizacji	oprogra-
mowania

jest

wymiary 196,5	x	80,7	x	64,4cm
masa 452g	bez	baterii
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Opis urządzenia
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wyświetlacz LCD
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Wstęp
Pixel	Mago	jest	zaawansowaną	technologicznie	reporterską	lampą	błysko-
wą	o	liczbie	przewodniej	65	(przy	ISO	100,	zoom	200mm),	czasem	synchro-
nizacji	do	1/8000s.	Lampa	obsługuje	także	HSS	w	pracy	bezprzewodowej.	
Maksymalna	ilość	błysków	w	serii	w	trybie	MULTI	wynosi	500.	Lampa	po-
siada	wbudowane	także	źródło	światła	ciągłego	LED	4W.	Wszystkie	bieżą-
ce	ustawienia	 lampy	są	wyświetlane	na	dużym	 i	 czytelnym	matrycowym	
wyświetlaczu	 LCD.	 Lampa	 posiada	wielopunktowe	 zapezpieczenie	 przed	
przegrzaniem.	Istnieje	także	możliwość	aktualizacji	oprogramowania	lam-
py	przez	wbudowany	port	USB.
Pixel	Mago	łączy	w	sobie	wysoką	jakość	i	funkcjonalność	z	rozsądną	ceną.

Kółko selekcji
Kółko	 selekcji	 służy	 do	 ustawiania	wartości	 parametrów	błysku.	Obrót	w	
lewo	powoduje	zmniejszenie	wartości,	natomiast	obrót	w	prawo	zwiększe-
nie.
Lampa LED
Włączenie	światła	ciągłego	LED	odbywa	się	przez	wciśnięcie	przycisku	LED	
na	panelu	kontrolnym	lampy	-	na	ekranie	pojawi	się	[ ].	Gdy	lampa	
LED	jest	włączona,	nie	są	dostępna	edycja	innych	parametrów	błysku,	na-
tomiast	sama	funkcja	błysku	 jest	nadal	dostępna.	Chcąc	korzystać	 jedno-
cześnie	ze	światła	ciągłego	i	błyskowego,	należy	ustawić	parametry	błysku	
przed	włączeniem	lampy	LED.

*	Lampa	LED	nie	powinna	pracować	przez	dłuższy	czas	bez	przerwy,	ponie-
waż	może	to	prowadzić	do	przegrzania	i	uszkodzenia	baterii.

Przycisk funkcyjny +/-
Przycisk	+/-	służy	do	ustawiania	mocy	błysku,	wartości	FEB	i	innych	funkcji.	
Ustawiany	parametr	zależy	od	trybu	pracy	lampy.	



6

Przycisk ZOOM
Przycisk	ZOOM	służy	do	przejścia	do	ustawienia	zoomu	palnika	lampy.	Moż-
liwe	jest	ustawienie	także	ustawienie	zoomu	manualnego	[ ],	lub	au-
tomatycznego	[ ].	Wartość	zoom	ustawia	się	za	pomocą	kółka	selekcji.

*	Wartość	Zoom	może	być	ustawiona	w	zakresie	20	-	200mm.	W	trybie	au-
tomatycznym	zakres	regulacji	może	być	ograniczony	przez	zakres	ognisko-
wych	stosowanego	z	aparatem	obiektywu.

Przycisk SYNC
Przycisk	SYNC	służy	do	wyboru	 trybu	synchronizacji	błysku.	Możliwa	 jest	
synchronizacja	na	pierwszą	kurtynę,	drugą	kurtynę	lub	tryb	HSS.
Każde	wciśnięcie	będzie	powodować	cyklicznie	zmianę	pomiędzy	HSS	[
],	1	kurtyną	[ ]	i	2	kurtyną	[ ].

Przycisk FUNC
Krótkie	 wciśnięcie	 przycisku	 FUNC	 powoduje	 cykliczne	 przełączanie	 po-
między	dodatkowymi	funkcjami	lampy:	sygnałem	dźwiękowym	wciskania	
klawiszy,	czasem	podświetlania	wyświetlacza	LCD,	wspomaganiem	AF	oraz	
czasem	czuwania.	
Wciśnięcie	przycisku	na	1s	spowoduje	włączenie	trybu	pracy	bezprzewo-
dowej.

Sygnał wciskania klawiszy
Przyciskiem	FUNC	należy	wybrać	opcję	ustawienia	dźwięku	klawiszy,	a	na-
stępnie	 kółkiem	 selekcji	 należy	wybrać	 jedno	 z	 dwóch	ustawień:	 dźwięk	
włączony	[ ],	lub	dźwięk	wyłączony	[ ],	a	następnie	zatwierdzić	usta-
wienia	przyciskiem	OK.

Czas podświetlenia wyświetlacza LCD
Przyciskiem	FUNC	wybrać	opcję	ustawiania	podświetlenia	LCD,	następnie	
kółkiem	selekcji	wybrać	jedną	z	dostępnych	opcji:
[ ]	-	włączony	cały	czas
[ ]	-	włączony	na	5s
[ ]	-	włączony	na	10s
[ ]	-	wyłączony
Ustawienia	zatwierdzić	przyciskiem	OK.

Wspomaganie AF
Wspomaganie	AF	ułatwia	automatyczne	ustawianie	ostrości	przy	 słabym	
świetle	 otaczającym.	W	 takim	 przypadku	 funkcja	 uaktywnia	 się	 automa-
tycznie.
Przyciskiem	FUNC	wybrać	 funkcję	wspomagania	AF,	a	następnie	kółkiem	
selekcji	wybrać	jedną	z	dwóch	opcji:	wspomaganie	AF	włączone	[ ],	lub	
wyłączone	[ ].

LOCK
Ustawienie	przełącznika	w	położenie	LOCK	powoduje	zablokowanie	moż-
liwości	 zmiany	 parametrów	 błysku.	 Funkcja	 ta	 pozwala	 zabezpieczyć	 się	
przed	przypadkową	zmianą	ustawień	w	lampie.

MODE
Przycisk	MODE	służy	do	wyboru	trybu	pracy	lampy:	TTL,	Manual,	Multi.
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TTL
Tryb	pracy	TTL.	Systemy	pomiaru	ekspozycji	 lampy	i	aparatu	współpracu-
ją	ze	sobą	w	celu	ustawienia	odpowiedniej	ekspozycji.	W	tym	przypadku	
oświetlenie	pierwszego	planu	i	tła	jest	zrównoważone.
W	tym	trybie	dostępna	jest	możliwość	ustawienia	korekcji	ekspozycji	FEC	i	
braketingu	FEB	w	zakresie	±3	z	krokiem	1/3	EV.

M
Tryb	Manual.	Moc	błysku	można	ustawić	ręcznie	w	zakresie	1/128	do	1/1	z	
krokiem	1/3EV.	Przyciskiem	+/-	włącza	się	edycję	mocy	błysku,	a	następnie	
obracając	kółkiem	selekcji	należy	ustawić	odpowiednią	wartość	błysku.

MULT
Tryb	Multi	pozwala	na	wykonanie	serii	błysków	w	ciągu	jednego	otwarcia	
migawki.	W	tym	trybie	można	ustawić	parametry	mocy	pojedynczego	bły-
sku,	ilość	błysków	i	ich	częstotliwość.

*	Częstotliwość	błysków	można	ustawić	w	zakresie	1	-	500Hz.
*	Aby	zapobiec	uszkodzeniu	palnika	lampy	z	powodu	przegrzania,	nie	nale-
ży	stosować	błysku	Multi	więcej	niż	10	razy	pod	rząd.	Po	10	błyskach	Multi	
należy	zrobić	conajmniej	15	minut	przerwy,	aby	lampa	mogła	przestygnąć.	
*	Po	wyzwoleniu	serii	ponad	20	błysków,	przy	próbie	wyzwolenia	kolejnych	
błysków	w	krótkim	czasie	może	się	załączyć	zabezpieczenie	przed	przegrza-
niem.	Gdy	to	nastąpi,	należy	odczekać	min.	15	minut	do	ostygnięcia	lampy	
przed	wznowieniem	pracy.

GŁOWICA PODNIESIONA/OPUSZCZONA
Gdy	głowica	lampy	jest	podniesiona	powyżej	poziomu,	na	ekranie	pojawia	
się	ikonka	[ ].
Gdy	głowica	jest	opuszczona	poniżej	poziomu,	na	ekranie	pojawia	się	ikon-
ka	[ ].
Gdy	 głowica	 jest	 ustawiona	 poziomo,	 ikonka	 ustawienia	 głowicy	 znika	 z	
wyświetlacza.

Złącze USB
Złącze	USB	służy	do	aktualizacji	oprogramowania	lampy.	Najnowsze	opro-
gramowanie	można	ściągnąć	z	oficjalnej	strony	producenta:
www.pixelhk.com.

Złącze PC
Złącze	PC	służy	do	synchronizacji	 lampy	z	aparatem	lub	wyzwalaczem	za	
pomocą	przewodu	synchro.

Regulacja ustawienia głowicy
Głowica	może	być	obracana	w	poziomie	w	zakresie	lewo/prawo	180o,	a	w	
pionie	-7o	÷	+90o.

Odbłyśnik
Odbłyśnik	 wbudowany	 w	 palnik	 lampy	 pozwala	 przy	 palniku	 skierowa-
nymdo	góry	odbić	część	światła	na	wprost,	aby	delikatnie	doświetlić	obiekt	
pierwszoplanowy.	 Aby	 użyć	 odbłyśnika,	 należy	wysunąć	 z	 palnika	 panel	
szerokokątny,	co	spowoduje	wysunięcie	się	też	odbłyśnika.	Następnie	nale-
ży	wsunąć	sam	panel	z	powrotem	do	głowicy.

Panel szerokokątny
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Panel	szerokokątny	pozwala	dodatkowo	zwiększyć	kąt	rozsyłu	światła,	skra-
cając	w	ten	sposób	ogniskową	palnika	poniżej	20mm.
Aby	użyć	panelu	szerokokątnego,	należy	wysunąć	go	z	palnika,	co	spowo-
duje	wysunięcie	się	 też	odbłyśnika.	Następnie	należy	wsunąć	sam	odbły-
śnik	z	powrotem	do	głowicy.

Sterowanie lampą przez menu aparatu
Lampa	Mago	pozwala	na	kontrolowanie	parametrów	błysku	takich	jak	tryb	
pracy,	moc	błysku,	FEC,	FEB,	Zoom,	tryb	synchronizacji	 i	 inne,	za	pomocą	
budowanego	menu	aparatu	(tylko	jeśli	aparat	posiada	taką	możliwość).

*	 Jeśli	 korekcja	ekspozycji	 jest	ustawiana	za	pomocą	menu	aparatu,	war-
tość	FEC	na	lampie	powinna	być	ustawiona	na	0EV,	w	innym	przypadku	nie	
da	się	ustawić	wartości	FEC.	Gdy	na	wyświetlaczu	lampy	jest	ikonka	CAM,	
oznacza	to	moc	błysku	wg	ustawień	aparatu.	Gdy	na	ekranie	widnieje	LAMP,	
oznacza	to	kompensację	ekspozycji	wg	ustawień	lampy.

Praca bezprzewodowa
Lampa	Mago	może	pracować	w	trybie	bezprzewodowym	zarówno	jako	Ma-
ster	jak	i	Slave.	Lampa	zamocowana	na	aparacie	powinna	być	ustawiona	w	
tryb	Master,	natomiast	pozostałe	lampy	jako	Slave.	Komunikacja	bezprze-
wodowa	odbywa	się	drogą	optyczną,	więc	zasięg	komunikacji	jest	krótszy	
niż	drogą	radiową.	Przy	pracy	bezprzewodowej	należy	stosować	się	do	na-
stępujących	wskazówek:
1.	Upewnić	się,	że	lampy	Slave	znajdują	się	w	zasięgu	komunikacji	z	lampą	
Master.
2.	Odbiorniki	lamp	Slave	powinny	być	skierowane	w	stronę	lampy	Master.
3.	Do	pracy	bezprzewodowej	należy	stosować	lampy	posiadające	transmi-
sję	optyczną.
4.	Należy	usunąć	wszystkie	przeszkody	pomiędzy	lampą	Master	a	lampami		
Slave,	mogące	zakłócić	przesył	sygnału.
5.	Przy	pracy	bezprzewodowej,	w	trybie	TTL	i	M	obsługiwana	jest	synchro-
nizacja	na	pierwszą	kurtynę	oraz	HSS.	W	trybie	Multi	możliwa	jest	tylko	syn-
chronizacja	na	przednią	kurtynę.

Parametry pracy bezprzewodowej
•	 metoda	transmisji:	sygnał	optyczny
•	 tryb	pracy	bezprzewodowej:	Master	lub	Slave
•	 kanały	transmisji:	4	(1	-4)
•	 grupy:	3	grupy	robocze	(A/B/C)
•	 zasięg	pracy:	~0.7	-	10m
•	 kąt	odbioru	sygnału:	poziomo	±40o,	pionowo	±30o

•	 regulacja	proporcji	błysku	między	grupami:	1:8	-	1:1	-	8:1
•	 sposób	synchronizacji:	HSS,	pierwsza	kurtyna

Obsługa lampy przy pracy bezprzewodowej
Przytrzymać	wciśnięty	przycisk	FUNC	przez	około	1s,	aby	przejść	do	trybu	
bezprzewodowego	Master.	Kolejne	wciśnięcie	przycisku	FUNC	na	1s	spo-
woduje	przejście	kolejno	do	 trybu	Slave,	następnie	do	wyzwalania	przez	
fotocelę	S1/S2,	a	następnie	wyjście	z	trybu	bezprzewodowego.	Dostępne	
do	ustawienia	są	także	parametry	takie	jak	grupa	robocza,	kanał	transmisji,	
włączenie/wyłączenie	błysku	Master,	etc.

1.	Ustawienia	Master/Slave:
Przyciskiem	SET	należy	wybrać	na	ekranie	 ikonkę	MAST,	a	następnie	kół-
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kiem	selekcji	można	wybrać	tryb	pracy	lampy	Master/Slave.	Lampa	zamon-
towana	na	aparacie	powinna	być	ustawiona	w	tryb	Master.

2.	Ustawienia	grup:
Wciskając	przycisk	SET	wybrać	menu	ustawień	grup,	a	następnie	kółkiem	
selekcji	wybrać	grupę.
Tryb	MASTER:							A:B	->	A:BC	->	ALL
Tryb	SLAVE:											A	->	B	->	C

3.	Ustawienia	kanału	transmisji:
Przyciskiem	SET	wybrać	ustawienia	kanału,	a	następnie	kółkiem	selekcji	wy-
brać	odpowiedni	numer	kanału:	CH1	-	CH4.	Lampy	Master	i	Slave	powinny	
mieć	ustawiony	ten	sam	numer	kanału,	inaczej	nie	będą	ze	sobą	współpra-
cować.

4.	Włączenie/wyłączenie	błysku	lampy	Master:
Przyciskiem	SET	wybrać	opcję	włączania	błysku	 lampy	Master,	 a	 kółkiem	
selekcji	 ustawić	 czy	 lampa	Master	ma	być	włączona	 [ , , ],	 czy	
wyłączona	[ , , ].	Wyświetlana	ikonka	będzie	inna,	w	zależności	
od	ustawienia	palnika	lampy.

Tryb TTL
W	trybie	TTL	można	ustawić	proporcje	między	mocą	błysku	w	grupach	na	
trzy	sposoby.
1.	A:B.	Ustawia	się	stosunek	mocy	błysku	między	grupami	A	i	B.	Grupa	C	nie	
jest	wyzwalana.
2.	A:BC.	Ustawia	się	stosunek	mocy	błysku	między	grupami	A	i	B.	Moc	bły-
sku	grupy	C	jest	ustawiana	indywidualnie.
3.	ALL.	Wszystkie	grupy	są	wyzwalane	z	tą	samą	mocą.

*	Liczba	lamp	Slave	w	scenie	sterowanych	przez	lampę	Master	jest	nieogra-
niczona.

Tryb M
W	trybie	Manual	można	ustawić	na	lampie	Master	moc	błysku	niezależnie	
dla	każdej	grupy.
1.	A:B.	Ustawia	się	moc	błysku	dla	grupy	A	i	B.	Grupa	C	nie	jest	wyzwalana.
2.	A:BC.	Moc	błysku	każdej	z	grup	jest	ustawiana	niezależnie	od	innych.	Wy-
zwalane	są	wszystkie	trzy	grupy.
3.	ALL.	Moc	błysku	jest	ustawiana	tak	samo	dla	wszystkich	trzech	grup	ro-
boczych.

Tryb MULT
1.	A:B.	Ustawia	się	moc	błysku	oddzielnie	dla	grupy	A	i	B.	Grupa	C	nie	jest	
wyzwalana.
2.	A:BC.	Moc	błysku	każdej	z	grup	jest	ustawiana	niezależnie	od	innych.	Wy-
zwalane	są	wszystkie	trzy	grupy.
3.	ALL.	Moc	błysku	jest	ustawiana	tak	samo	dla	wszystkich	trzech	grup	ro-
boczych.
	
*	W	każdym	wariancie	częstotliwość	 i	 ilość	błysków	dla	każdej	grupy	 jest	
taka	sama.
*	Częstotliwość	może	być	ustawiana	w	zakresie	1	-	199Hz.
*	Optyczna	transmisja	sygnałów	pomiędzy	 lampami	powoduje,	że	zasięg	
jest	krótki,	a	sygnał	 jest	wrażliwy	na	przeszkody	znajdujące	się	pomiędzy	
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lampami.	Aby	usunąć	te	ograniczenia,	sugeruje	się	zastosowanie	sterowni-
ka	Pixel	King	PRO,	stosującego	do	komunikacji	sygnał	radiowy.	Pozwala	to	
na	ominięcie	niedogodności	związanych	z	transmisją	drogą	optyczną.

Ostrzeżenia o błędach
W	przypadku	wystąpienia	w	trakcie	pracy	lampy	błędów	lub	zadziałania	za-
bezpieczenia	termicznego	na	ekranie	pojawi	się	komunikat	informujący	o	
rodzaju	usterki.
•	 uszkodzenie	napędu	-	WARNING:	MOTOR	ERROR
•	 uszkodzenie	napędu,	baterii	 lub	przegrzanie	głowicy	 -	WARNING:	MO-

TOR	ERROR	BAT	LAMP	TEMPERATUR
•	 uszkodzenie	 napędu,	 przegrzanie	 głowicy	 -	WARNING:	MOTOR	 ERROR	

LAMP	TEMPERATURE
•	 przegrzanie	głowicy	-	WARNING:	LAMP	TEMPERATURE
•	 przegrzanie	baterii	-	WARNING:	BATTER	TEMPERATURE
•	 nieznany	błąd	-	WARNING:	ERROR	90

*	Gdy	 pojawi	 się	 komunikat	 o	 błędzie	 napędu	 lub	 o	 nieznanym	błędzie,	
wskazane	jest	wyłączenie	i	włączenie	jeszcze	raz	lampy	w	celu	jej	zreseto-
wania.	Jeśli	komunikat	o	błędzie	po	ponownym	włączeniu	lampy	nadal	się	
wyświetla,	należy	oddać	lampę	do	serwisu.
*	Przy	ciągłej	pracy	lampy	przez	dłuższy	czas,	może	zadziałać	zabezpiecze-
nie	przed	przegrzaniem	lampy	i	baterii.	W	takim	przypadku	na	ekranie	po-
jawi	się	odpowiedni	komunikat	i	zostanie	zablokowana	możliwość	wyzwa-
lania	lampy.	W	takim	przypadku	należy	wyłączyć	lampę	i	odczekać	min.	15	
minut	aż	do	ostygnięcia.	

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez 
producenta.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parame-
trach urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

IMPORTER:


