
 

Navod k použiti
PHOTON EUROPE 300Ws Pro

Popis zařízení:

Směrné čislo (IS0 100) 58
Znovunabiti zablesku                      0,1-1s  
Plynula regulace výkonu           6.0-10.0 (1/16-1/1)
Doba trvani zablesku              1/2000-1/800s
Barevna teplota 5600±200k  
Pilotni žarovka                   E27 150W
Regulace pilotní žárovky                      5 - 100%
Napajeci proud       AC220V-240V-50Hz: 5A
Vaha                        1,9 kg
Rozměry           127 x 206 x 340 mm

1) vstup pro napájecí kabel
2) synchro vstup
3) hlavní vypínač
4) testovací tlačítko
5) spínač pilotní žárovky
6) režim slave
7) nastavení kanálu/skupina
8) zvuková signalizace
9) USB port (vstup pro přijímač)
10) LCD display
11) senzor fotobuňky
12) kontrolka pilotní žárovky
13) testovací tlačítko
14) regulace intenzity/nastavení
15) pojistka
16) aretace na stativ
17) otvor pro deštník
18) aretace polohy světla

1) vestavěný přijímač 7) skupina
2) kanál 8) hodnota výkonu
3) znázornění kanálu 9) pilotní žárovka OFF režim
4) režim slave 10) pilotní žárovka proporční
5) zvuková signalizace 11) pilotní žárovka výkon v procentech
6) indikátor přehřátí 12) pilotní žárovka se zhasne při blesknutí



!UPOZORNĚNI! PRED ZAPNUTIM SVĚTLA JE NUTNO VZDY SEJMOUT OCHRANNÝ 
PLASTOVÝ KRYT ZAROVKY A VÝBOJKY ! (pokud tak neučinite, kryt se poškodi teplem). 
Uvedeni zableskoveho svetla do provozu: 
Než začnete světlo použivat je velmi důležité jej pred prvnim fotografovanim naformatovat. Pokud 
formatovani neprovedete podle tohoto navodu, může dojit k poškozeni kondenzatorů ve světle.

Přesný postup formatovani: 
Zapnete zableskove svetlo (pilotni žarovku při celem procesu formatovani neni potřeba zapinat), 
nastavte minimalni výkon (1/16) a nechte 20-30 minut bežet při minimalnim výkonu - nebleskat! 
Pote přidejte o jedno cele clonove čislo (z 1/16 na 1/8) a nechte 15-20 minut nastavene na tomto 
výkonu - nebleskat! Pote přidejte o dalši cele čislo dokud nedojdete na nejvyšši čislo (1/1), zde 
nechte svetlo minimalne 30 minut na plnem výkonu - stale nebleskat! Teprve po uplynuti minimalne
30-ti minut na maximalnim výkonu můžete začit svetlo použivat k fotografovani. 
Pokud zablesk nepouživate mesic nebo dele, je důležite jej před dalšim fotografovanim znovu 
naformatovat. Pokud svetlo použivate časteji než 1x mesične, nedochazi k výrazne degeneraci 
kondenzatorů a formatovani před každým fotografovanim neni nutne. 

Pokud zableskové světlo nepouživate, dochazi k degeneraci kondenzatorů. Nema na to vliv značka světla, 
ale pokud ma elekrolitické kondenzatory, tak je to prostě jejich vlastnost. Pokud pak začnete takové světlo
použivat, aniž by jste kondenzatory nejprve zformatovaly, tak dochazi vlivem velkého odporu k jejich 
nadměrnému zahrivani a tim i poškozeni (zpravidla nevratnému). Kondenzator se začina nafukovat a pak 
už nefunguje spravně, jak by měl a rychleji se prehriva, světlo pak hlasi prehrati stale častěji a nakonec je 
potreba kondenzatory na vstupu vyměnit, což sice neni velký problém, ale je to zbytečné, protože se tomu,
spravně provaděným formatovanim, da bez problémů predejit. 

- ujistěte se, že světlo neni pripojeno k elektrickému proudu
- zablesk vyjměte z obalu, vybalte pilotni žarovku a opatrně ji zašroubujte do objimky v predni časti světla
(nedotýkejte se prosim výbojky ani pilotni žarovky rukou., vždy použivejte rukavice, nebo papirový 
ubrousek), pokud se výbojky, nebo pilotky dotknete, pečlivě otisk vyčistěte ubrouskem a lihem
- povolte šroub na polohovani zablesku a nasadte světlo na pripravený stativ, poté šroub opět dotahněte a 
světlo na stativu zajistěte dotaženim šroubu
- vybalte napajeci kabel a než jej zasunete do vstupu ve světle (1), presvědčte se, že je vypinač zablesku 
(3) v poloze 0 vypnuto a pripojte zableskové světlo k siti
- prepněte vypinač do polohy I zapnuto a zmačkněte testovaci tlačitko (4), světlo zableskne
- pro regulaci sily výkonu zablesku otačejte regulatorem (14) vlevo je minimalni, vpravo maximalni 
výkon

Použiti zableskoveho svetla: 
Zableskové světlo použivejte pouze se stativy Photon Europe, pro které je určeno. Pri nasazovani světla a 
výměně prislušenstvi postupujte opatrně – ZABLESKOVÉ SVĚTLO MUSI BÝT VZDY VYPNUTO, 
pri nevhodné manipulaci můžete poškodit zableskové světlo. Stativy se světly nenechavejte v dosahu děti 
bez dozoru. 

Nastavení zábleskového světla Photon Europe 300Ws Pro:
Pilotní světlo:
Zapnete stisknutim tlačitka (5) .Sviti-li na displeji ikona PRO - pilotni žarovka je nastavena v 
proporčnim režimu a jeji intenzitu regulujete zaroveň se silou zablesku. Pokud sviti 100% pak sviti pilotni
žarovka na plný výkon a lze intenzitu upravit stisknutim regulatoru intenzity a nasledným otočenim 
regulatoru intenzity tak zvyšujete či snižujete intenzitu bez ohledu na nastavenou intenzitu zablesku. 
Dalšim stisknutim tlačitka (5) pilotni žarovku vypnete.



Regulace výkonu:
Pro regulaci intenzity výkonu zablesku otačejte regulatorem (14) vlevo je minimalni (1/16), vpravo 
maximalni výkon (1/1). 

Testovací záblesk:
Stisknutím tlačítka (4) vyzkoušíte blesknutí světla bez pořízení snímku fotoaparátem.

Slave režim (fotobuňka) (S1, S2)
Stisknutím tlačítka (6) spustíte slave režim S1/S2. 
S1 - režim umožňuje odpálení záblesku pomocí záblesku hlavního zábleskového světla. Při aktivaci 
režimu S1 se zábleskové světlo odpálí synchronně s hlavní jednotkou.
S2 – režim umožňuje odpálení záblesku pomocí záblesku hlavního zábleskového světla, ale jako 
sekundární jednotka. Tuto funkci využijete při použití předblesku z hlavního blesku.
V případě, že na displeji nesvítí ikona S1/S2 funkce fotobuňky je vypnuta.

Zvuk:
Stisknutím tlačítka (8) se zobrazí na displeji symbol noty a tím spustíte zvukovou signalizaci zvonu-dobití
záblesku. V případě, že na displeji nesvítí ikona noty, signalizace vypnuta.

Synchro vstup:
Vstup je určen pro zapojení synchro kabelu (jack 3,5mm), který po propojení s fotoaparátem spustí 
záblesk synchronně se závěrkou fotoaparátu. 

Odpalování zábleskového světla přes vestavěný přijímač:
Zábleskové světlo Photon Europe 300Ws Pro je vybaveno vestavěným přijímačem, který je kompatibilní 
s vysílačem XT-16. Stisknutím tlačítek (7 a 8) zároveň, zapnete vestavěný přijímač pro bezdrátový přenos.
V případě, že na displeji nesvítí ikony pro nastavení kanálu, přijímač je vypnutý.

Nastavení skupiny: stisknutím tlačítka (7) se rozbliká ikona pro označení skupiny (obr.2/7) 
otočením regulátoru intenzity (14) si vyberte skupinu

Nastavení kanálu: dlouhým stisknutím tlačítka (7)  se rozbliká ikona pro označení kanálu (obr. 
2/2) otočením regulátoru intenzity (14) si vyberte kanál

Zábleskové světlo Photon Europe 300Ws Pro je vybaveno funkcí paměti, která vše ukládá 3 vteřiny po 
nastavení displeje. Při příštím zapnutí zábleskového světla bude nastavení displeje stejné jako před 
vypnutím.



Pro vypnutí alarmu, dlouze stiskněte tlačítko SET.

Údržba – čištěni zableskového světla je možné provadět pouze suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Pri této 
činnosti a to i pri výměně světelného zdroje, je nutno vypnout napajeci elektrickou energii pomoci prislušného 
vypinače a nechat zarizeni vychladnout!
Opravy a ukony na elektrickém zarizeni smi provadět jen osoba opravněna – znala dle vyhlašky 50/78 Sb. 
Pri opravach se smi použivat pouze originalni nahradni dily. 

Zakazane způsoby použiti: 
- použiti v mokru, vlhku a za deště
- použiti pri teplotach nižšich než +5 C a vyššich než +50 C
- je zakazano na zarizeni zavěšovat jakékoliv predměty, omývat proudem vody, umistovat do blizkosti zarizeni 
snadno zapalné věci nebo materialy, umistovat zarizeni do blizkosti zdrojů tepla
- pripojeni na jinou sit než 230V
- zarizeni je možné pripojit pouze do elektrické sitě, jejiž instalace a jištěni odpovida platným normam CR
- pri výměně žarovek a výbojek (zarizeni) použivejte žarovky shodné s měněnými kusy, zakoupené u dodavatele 
zableskového světla.  ZABLESKOVÉ SVĚTLO MUSI BÝT VZDY VYPNUTO. 

Minimalni povolena vzdalenost od osvětlované plochy osvětlované zableskovým světlem je 0,5 m. V pripadě 
nedodrženi uvedených upozorněni může dojit ke ztratě zaruky. 

!UPOZORNĚNI! PRED ZAPNUTIM SVĚTLA JE NUTNO VZDY SEJMOUT OCHRANNÝ PLASTOVÝ 
KRYT ZAROVKY A VÝBOJKY ! (pokud tak neučinite, kryt se poškodi teplem). 

Zaruka: 
- spotrebitel: 24 měsiců  - firma: 12 měsiců 

Omezeni zaruky: 
Dodavatel neruči:
- za vady vzniklé uživanim v rozporu s timto navodem k použiti
- za vady vzniklé kvalitou elektrické sitě
- za vady pokud bylo do výrobku neodborně zasahovano
- zaruka neplati, pokud byl výrobek opravovan v jiném, než v autorizovaném servisu 

Upozorneni : 
Toto je výrobek tridy A. V domacim prostredi může tento výrobek způsobovat vysokofrekvenčni interferenci. V 
takovém pripadě se může vyžadovat, aby uživatel prijal prislušna opatreni. 
Pokud světlo po zapojeni do sitě nereaguje na zapnuti, zkotrolujte pojistku světla. 

Výmena pojistky : 

 skriňka s pojistkou je integrovana v zasuvce pro napajeci kabel 
• opatrně ji vysuňte pomoci šroubovaku 
• ve skriňce jsou dvě pojistky, jedna je umistěna na povrchu - funkčni, druha 

schovana uvnitr plastové prihradky - nahradni 
• vyjměte nahradni pojistku a vyměňte ji za poškozenou 
• skriňku s pojistkou zasuňte opatrně zpět 

Vyrobeno v Číně. Dovozce Photon Europe s.r.o.


