
Uživatelský manuál k přídavné baterii
Prosím, před použitím pěčlivě přečíst.

Bezpečnostní upozornění:
1. Nepoužívejte studiové blesky s přídavnou baterií, pokud se nabíjí
2. Vypínejte přídavnou baterii pokud není používána
3. Dlouhodobé  (přes  půl  roku)  nepoužívání  přídavné  baterie 

způsobuje její  vybití.  Aby se zabránilo snížení  jejího výkonu, je 
potřeba, nejméně jednou za tři měsíce, baterii vybít a znovu nabít.

4. Uchovávejte přídavnou baterii na suchém místě a v teplotách mezi 
10°C až 30°C.

5. Neblýskejte Vaším zábleskovým světlem nepřetržitě
6. Neprovádějte jakkékoli vnitřní úpravy přenosné baterie

Ovládací panel:

Specifikace:
Nabíjecí napětí DC16V 0.7A
Materiál baterie Nikl-vodíkové baterie
Doba nabíjení cca 300min (5hodin)
Výdrž 160-200záblesků 300WS, 90-100záblesků 600WS 

(na plný výkon světla)
Rozměry 171 X 76 X 180
Váha 1200g



Návod k obsluze:
1. Nabíjení přídavné baterie

a) Pro nabití přídavné baterie zastrčte nabíjecí kabel k napájecímu 
vstupu (Dc-in) a zapojte nabíječku. Indikátor nabíjení bude svítit 
červeně. Pokud se světlo změní na zelenou, je baterie nabitá.
b) Připojte přídavnou baterii k vašemu blesku, nastavte vypínač do 
polohy „ON“, pokud indikátor energie (baterie) trvale svítí červeně, 
signalizuje to, že nemá dostatek energie. Nyní vypněte přídavnou 
baterii - nastavte vypínač do polohy „OFF“, odpojte ji od blesku a 
nabijte ji podle výše uvedeného návodu
c) Baterie lze nabíjet samostatně nebo v batterypacku

2. Přídavná baterie a studiový blesk
a) Nejdříve, prosím, zkontrolujte, zda je přídavná baterie nastavena 
do pozice  „OFF“,  poté  propojte  kabelem konektory na  baterii  a 
blesku, pak utáhněte matky na konektorech
b) Nastavte přídavnou baterii do polohy „ON“ a svůj studiový blesk 
můžete začít používat

Upozorňujeme:
1. Přídavná baterie nebude fungovat, ikdyž bude nastavena do 
polohy „ON“, ale nebude připojena k blesku

2.  Nepřipojujte  k  používanému  blesku,  pokud  se  přídavná 
baterie nabíjí

Balení obsahuje:
Přídavná baterie 1
nabíječka 1
manuál 1
ochraný obal 1
připojovací kabel 1

Baterie a další vybavení lze zakoupit v našem 
obchodě FSTUDIO – www.vybaveni-foto-atelieru.cz


