
Zábleskové světlo MT-160 
Bezpečnostní opatření: 

1. Nepoužívejte záblesk s jakýmkoliv jiným elektrickým napětím, než je uvedeno. 

2. Nevystavujte zábleskové světlo přímému slunci, vlhkosti, prachu, nečistotám, dešti a vodě. 

3. Vystavení  zábleskového světla chemickým látkám jako je olej, barvy nebo chemické směsi, 

ho může nenávratně poškodit 

4. Nezasunujte do světla žádné kovové přeměty. 

5. Při práci se světlem se ujistěte, že máte suché ruce. Mokré ruce jsou nebezpečné jak pro 

světlo, tak pro vás. 

6. Po ukončení práce se světlem ho vypněte, nenechávejte ho zbytečně zapnuté. 

7. Při technických potížích neopravujte světlo sami, ale kontaktujte svého prodejce. 

8. Tento blesk má frekvenční ochranný obvod, při rychlé kontinuální sérii záblesků se může 

ozvat zvuková výstraha před přehřátím. V tom případě ukončete provoz na  přibližně 10 

sekund. Po uplynutí této doby, bude blesk pokračovat v provozu.  Záblesk můžete také 

restartovat vypnutím a opětovným zapnutím. 

Tipy na použití: 

1. Dbejte na to, aby vnitřní povrch reflektoru byl stále čistý a neusazoval  se na něm prach, po 

vypnutí světla ho otřete měkkou suchou látkou.  

2. Pokud vybavení zrovna nepoužíváte, vypínejte ho ze zásuvky a uchovávejte na suchém a 

čistém místě. 

Technické specifikace: 

Model MT-160 

Napětí 220V, 50Hz 

Výkon záblesku 160Ws 

Směrné číslo (ISO 100) 36m 

Garantovaná životnost výbojky 8000 cyklů 

Nastavení výkonu 1/16 – 1/1 

Čas znovudobití 0,5 – 3s 

Doba trvání záblesku 1/600 – 1/1000 

Indikace nabití zvukový signál 

Šířka světelného paprsku >55 stupňů 

Citlivost fotobuňky 10m 

Výkon modelační lampy 75W, halogen 

Barevná teplota 5600K 

Synchronizační napětí 6V 

Spouštění záblesku tlačítko test, fotobuňka, odpalovač (synchro 
konektor -jack 2,5mm), odpalovací kabel 

Pojistka 5A 

Rozměry balení 100 x 100 x 195mm 

Hmotnost 800g 

 



Ovládací panel: 

1. Indikátor napětí 

2. Indikátor dobití 

3. Fotobuňka 

4. Hlavní vypínač 

5. Pojistka 

6. Synchronizační konektor 

7. Nastavení výkonu 

8. Vypínač pilotní lampy 

9. Vypínač zvukové signalizace 

10. Testovací tlačítko 

11. Držák deštníku 

12. Kloub (nastavení úhlu světla) 

13. Upevňovací šroub 

 

Začínáme: 

1. Zašroubujte pilotní žárovku do objímky. 

2. Zapněte světlo tlačítkem 4.  Indikátor dobití 2 se rozsvítí červeně, jakmile bude světlo plně 

připraveno. 

3. Ujistěte se, že blesk funguje stisknutím testovacího tlačítka 10. 

4. Nastavte si požadovaný výkon záblesku pomocí tlačítka 7. 

5. Propojte světlo s fotoaparátem pomocí synchronizačního kabelu nebo použijte odpalovač. 

6. Posuňte přepínač 9 doprava pro aktivaci zvukového signálu, že blesk je dobitý. Pokud 

zvukovou signalizaci chcete vypnout, nastavte tlačítko doleva. 

 

 

Balení obsahuje: 

Tělo světla MT-160 (včetně výbojky) 

Pilotní žárovku E14/75W 

Synchronizační kabel 

Návod k použití 


