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Wstęp
Drogi Fotografie,
wybierając głowicę HENSEL'a kupiłeś wydajny system
błyskowy wysokiej jakości. Dajemy Ci kilka rad dotyczacych
użytkowania naszego zaawansowanego technologicznie
systemu. Wszystko po to byś mógł korzystać z niego przez
wiele lat skutecznie i wydajnie. Przestrzeganie zasad
ujętych w instrukcji obsługi zabezpiecza świadczenia
gwarancyjne, chroni urządzenie przed uszkodzeniami i
wydłuża jego żywotność. Firma HENSEL dołożyła
wszelkich starań by wyprodukować urządzenie błyskowe
bezpieczne, wysokiej jakości w zgodzie z prawem i
przestrzegając obowiązujących przepisów. HENSEL stosuje
surowe normy bezpieczeństwa oraz kontroli jakości nawet
w produkcji masowej. Proszę mieć w tym także własny
udział i traktować sprzęt z należytą starannością. Nagrodą
będą znakomite zdjęcia. Jeśli masz jakieś pytania
dotyczące użytkowania sprzętu nie wahaj się je zadać.
Życzymy sukcesów i „dobrego światła".
HENSEL Studiotechnik

Instrukcja obsługi. Wersja z 03/2012
Dane techniczne mogą ulegać zmianie. Błędy w druku są
możliwe. Wymienione wartości stanowią wartości orientacyjne i
nie powinny być rozumiane jako wiązanie w sensie prawnym.
Wartości te mogą się różnić ze względu na tolerancję
stosowanych elementów.
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Ogólne zasady bezpieczeństwa
Głowice błyskowe EH Pro magazynują energię elektryczną w
kondensatorach przy użyciu wysokiego napięcia. Stwarza to
określone źródło zagrożenia. Oprócz podstawowych zasad
obchodzenia się z prądem należy stosować wymienione
poniżej środki ostrożności. Należy przeczytać i stosować
wskazówki bezpieczeństwa (patrz też paragraf Uruchomienie)
zawarte w instrukcji użytkowania nim włączone zostanie
urządzenie.

Prawidłowo

Omawiana głowica błyskowa jest przeznaczona do
użytkowania w studio przez zawodowych fotografów. Jej
zadaniem jest dostaraczenie energii elektrycznej systemowi
błyskowemu.

Nieprawidłowo

Urządzenie nie powinno być używane do innych celów niż
określone wyżej. W szczególnie do zasilania innych urządzeń
elektrycznych.
Halogenowe żarówki pilotujące i palniki błyskowe w czasie
działania wytwarzają wysokie ciśnienie i są narażone na
wybuch. Z tego powodu pilot i palnik muszą być
zabezpieczone poprzez prawidłowe zainstalowanie szklanego
klosza ochronnego HENSEL. Szklany klosz ochronny jest
dostępny w wielu wersjach. Użycie szklanego klosza
zabezpieczającego wpływa na temperaturę barwową

● Kontakt z kondensatorami może być niebezpieczny. Dlatego otwieranie

obudowy i naprawa głowic EH Pro może być wykonywana wyłącznie
przez autoryzowany serwis

● Przy wymianie palnika lub żarowki pilotującej konieczne jest wyłączenie

generatora oraz jego odłączenie od źródła zasilania.

● Głowice EH Pro zostały wyposażone we wtykowy palnik wymieniany

przez użytkownika. Wymiana palnika i żarówki pilotującej jest możliwa
tylko w urządzeniu wyłączonym i odłączonym od zewnętrznego źródła
zasilania a także rozładowanym.

● Należy

korzystać z głowic błyskowych ze sprawnymi stykami.
Skorodowane lub nadpalone styki / gniazda stanowią zagrożenie
pożarowe.
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● W miarę możliwości należy unikać rozkładania kabli na uczęszczanych

częściach podłogi w studio. Jeżeli nie jest to możliwe należy
zabezpieczyć kable stosując podjazdy lub podesty.

● Szczeliny wentylacyjne muszą być odsłonięte podczas pracy. Konieczny

jest dopływ wystarczającej ilości powietrza. Nie przyklejać nieczego do
szczelin wentylacyjnych. Nie stawiać i nie kłaść żadnych przedmiotów
(narzędzi , kubków z kawą, etc.) na głowicy.

● Głowice błyskowe nie moga być eksploatowane w otoczeniu narażonym

na wybuch. Materiały palne takie jak dekoracje, papier, itp. nie mogą być
składowane w bezpośrednim sasiedztwie głowic błyskowych i
generatorów. Ma to zapobiec ewt pożarowi.

● Głowice błyskowe muszą być chronione przed wilgocią i rozpyloną wodą.
● Nie stosowac akcesoriów innych producentów nawet jeśli użyli oni takich

samych lub podobych połączeń.

● Głowice błyskowe zamocowane na pantografach lub ruchomym suficie

muszą być podwójnie zabezpieczone przed upadkiem.

● Nie błyskać w oczy z małej odległości (mniejszej niż 5 m) gdyż może to

doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Nie patrz niegdy bezpośrednio w
klosz głowicy / lampy. Błysk powinien być wyzwalany rozważnie.

● Należy regularnie wietrzyć zamknięte pomieszczenia aby nie doprowadzić

do nadmiernej koncentracji ozonu. Ozon pojawia się naturalnie w trakcie
eksploatacji utrządzeń błyskowych.

● W czasie sesji tworzących w studio duże ilości kurzu, głowica musi być

przykryta odpowiednim zabezpieczeniem przeciwpyłowym (nie w czasie
działania).
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Przegląd sterowania
1 Główny wyłącznik żarówki pilotującej
ON / OFF
2 Bezpiecznik żarówki pilotującej
3 Kabel głowicy błyskowej
4 Zamek do mocowania akcesoriów
5 Głowica do statywu
5a 2 otwory do statywu
5b Śruba blokująca głowicę na statywie
5c Gwint śruby kontrującej (głowica na pantografie)
5d Regulacja kąta pochylenia głowicy na statywie
5e Zintegrowany uchwyt parasola

5

Zakres dostawy
Wszystkie głowice EH Pro są wyposażone w:
Palnik
EH Pro 3000:
1 x powlekany, wtykowy
EH Pro 6000:
nie powlekany, wtykowy
Szklaną kopułkę ochronną
EH Pro 3000:
przeźroczystą, nie powlekana
EH Pro 6000:
przeźroczystą, 1 x powlekaną
Uchylną głowicę
ze zintegrowanym uchwytem do parasoli
Plastikowy kubek zabezpieczający
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Dane techniczne*

Seria / Model

EH Pro 3000

EH Pro 6000

3000 J Multivoltage

6000 J Multivoltage

Wtyk:

prostokąt 20 pin

prostokąt 20 pin

Palnik:

wtykowy

wtykowy

Max. energia błysku

Żarówka pilotująca max.:

650 W / 230 V / G 6,35 halogen
300 W / 115 V / G 6,35 halogen

Bezpiecznik pilota:

4 Af

4 Af

Wentylator:

tak

tak

Długość kabla:

5m

5m

Wyposażenie:

Akcesoria:
Masa (kg):
Wymiary w cm
(D x Sz x W):
Art Nr

ON / OFF wyłącznik pilota,
palnik, szklany klosz ochronny, zamek szybkiej
wymiany akcesoriów, kabel zasilający do głowicy,
uchwyt, głowica do statywu, uchwyt do parasoli,
metalowa obudowa, plastikowy kubek
zabezpieczający
szklany klosz ochronny napylany,
kosze, softboxy i parasole
3,1

3,1

24,5 x 15 x 23

24,5 x 15 x 23

3599

3603

* Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych.
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Uruchomienie
Wskazówki bezpieczeństwa przy korzystaniu z głowic
Aby uniknąć uszkodzenia palnika, zakładaj modyfikatory
światła przed uruchomieniem i eksploatacją głowicy. Nie
poruszaj głowicą w czasie pracy. Wyłączaj głowicę i generator
przed każdą wymianą końcówek modelujących lub
przeniesieniem jej w inne miejsce.
Uwaga:
Klosze, metalowe pierścienie mocujące i inne akcesoria
nagrzewanią się podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń,
dotykach ich poprzez tkaninę albo zaczekaj aż wspomniane
elementy ostygną.

Uszkodzenie palnika jest krańcowo niebezpieczne
ponieważ odsłonięte zostają naładowane elektrycznie
elektrody i pojawia się ryzyko porażenia pradem. Głowica
musi zostać natychmiast wyłączona i odłączona od
zasilania sieciowego (wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w
ścianie).
Głowice EH Pro zostały wyposażone we wtykowy palnik.
W przypadku wymiany należy przestrzegać zaleceń
bezpieczeństwa. Procedurę wymiany palnika opisano w
punkcie Eksploatacja
Montaż
Kiedy mocujesz głowicę na ruchomy suficie lub pantografie,
wiszące urządzenie musi zostać podwójnie zabezpieczone
przed upadkiem lub upuszczeniem. Można to uczynić
wkręcając dodatkową śrubę (nie jest dostarczana jako
wyposazenie standardowe) w wolny gwint głowicy do statywu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w
celu dodatkowego zabezpieczenia, niezbędne jest jednak
użycie linki bezpieczeństwa (Art Nr 769). Linka
bezpieczeństwa powinna być przeprowadzona przez uchwyt
głowicy błyskowej a następnie zamocowana przez zaciśnięcie
na pantografie lub "oczku" wózka pantografu.

6
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Nagrzewanie
Każda głowica błyskowa wyposażona w żarówkę pilotującą i
palnik wytwarza ciepło. Części głowicy mogą nagrzewać się
do niebezpiecznego poziomu. Upewnij się, że głowica
znajduje się dostatecznie daleko od łatwopalnych
rekwizytów aby uniknąć zaprószenia ognia. Należy zapewnić
wystarczający dopływ powietrza i upewnić się, że szczeliny
wentylacyjne są drożne. Nie dopuszczać do pracy urządzeń
błyskowych bez nadzoru. Światło pilotujące nigdy nie powinno
być używane do oświetlenia studia lecz jedynie jako wsparcie
przy ustawianiu ostrości bądź ustalaniu rozkładu szczegółów
w światłach i cieniach.
Aklimatyzacja
Przy przenoszeniu urządzenia z jednej strefy klimatycznej do
drugiej (z miejsca chłodnego do ciepłego), urządzenie
powinno przed włączeniem stać przez pewien czas w
pomieszczeniu w którym będzie działało. Zapobiega to
wewnętrznym zwarciom, które mogą być spowodowane
przez ewentualną kondensację pary wodnej.
Głowica statywu 5:

Ustawianie
Głowicę EH Pro wyposażono w głowicę do statywu 5.
Urządzenie można zamocować na statywie lub pantografie
wykorzystując jeden z dwu otworów a. Głowicę można
obrócić o 360°. Do unieruchomienia służy śruba b. Śrubę
kontrującą można wkręcić w gwint c. Nakrętka motylkowa d
zapewnia pochylanie. Aby zapewnić płynność ruchu można ją
przesmarować. Ponad głowicą do statywu umieszczono
zintegrowany uchwyt parasola e.
Zakładanie szklanego klosza ochronnego
Uwaga:
Szklany klosz ochronny może być zakładany i zdejmowany
tylko przy wyłączonej głowicy, odłączonej od generatora.
Proszę zachować ostrożność by nie uszkodzić zarówno
palnika jak i żarówki pilotującej (niebezpieczeństwo).
Szklany klosz ochronny jest zamocowany przy pomocy
trzech blaszek sprężynujących. By go założyć, należy
przechylić klosz i nałożyć go na jedną z blaszek. Następnie
wcisnąć delikatnie na dwie pozostałe blaszki do momentu
aż wskoczy na swoje miejsce. By zdjąć szklany klosz należy
go znowu delikatnie przechylić tak by łatwo ześlizgnął się z
7
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dwu blaszek mocujących. Następnie delikatnie ściągnąć klosz
z pozostałej, trzeciej blaszki i wyciągnąć go z zamka.
Montaż akcesoriów
Klosze i softboxy
Głowice EH Pro zostały wyposażone w zamek szybkiej
wymiany akcesoriów. Wszystkie klosze i softboksy HENSEL
serii EH (adapter Ø 10 cm), mogą być mocowane do głowic
Zamek szybkiej
wymiany akcesoriów EH Pro. Także parasole i Softstar.
Aby zamocować klosz lub softbox do głowicy, należy przede
wszystkim otworzyć zamek mocujący. W tym celu proszę
pociągnąć dźwignię zamka 4 w bok tak mocno by poczuć
opór sprężyny. Wówczas łapki zamka zostaną zwolnione a
zamek otwarty. Teraz należy równo i precyzyjnie
przymocować końcówkę do głowicy. Proszę nie przekrzywiać
końcówki. Po zwolnieniu dźwigni zamek w sposób pewny
utrzymuje zamocowaną końcówkę. Aby wyjąć końcówkę z
zamka proszę pewnie chwycić końcówkę (Uwaga – może być
gorąca!) i pociągnąć dźwignię zamka 4 w opisany uprzednio
sposób. Zawsze należy upewnić się, że zarówno palnik jak i
żarówka nie zostały uszkodzone (niebezpieczeństwo!).
Parasole i Softstar
Uchwyt parasola 5e jest zespolony z głowicą do statywu co
pozwala na montaż wielu różnych parasoli przy użyciu
mocnego zaciskowego mechanizmu sprężynującego. Nie jest
wymagana śruba kontująca. Parasol może być opcjonalnie
kontrowany śrubą (M5 x 15) dokupioną osobno.

16 A

Bezpieczniki
Bezpieczniki w budynku (skrzynka z “różnicówką”):
Minimalne wymaganie to instalacja elektryczna 16 A .
Żarówka pilotująca w głowicy
Bezpiecznik topikowy 2 zabezpiecza żarówkę pilotującą.
Proszę bezwzględnie upewnić się, że amperaż bezpiecznika
został dobrany do modelu glowicy i jej napięcia zasilania.
Przed uruchomieniem sprzętu proszę sprawdzić parametry
bezpieczników.
Parametry te są dostępne w rozdziale Eksploatacja,
Wymiana bezpieczników jak również Dane techniczne.
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16 A

Obsługa
Podłączenie do generatora
Wtyczkę kabla zasilającego 3 należy umieścić w gnieździe
generatora. Następnie generator należy podłączyć do gniazda
sieciowego wykorzystują kabel sieciowy (przed podłączeniem
generatora do sieci proszę dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi generatora). Głowice EH Pro pracują w technologii
Multivoltage (obsługują napiecia 115V oraz 230V).
Należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną wartość
energii błysku głowicy. Maksymalna dopuszczalna wartość
energii błysku głowicy jest kontrolowana przez mikroprocesor.
Jeśli maksymalna wartość energii błysku generatora
przekracza dopuszczalną wartość energii błysku palnika w
głowicy, mikroprocesor zablokuje wyzwoleni błysku lub
zredukuje energię błysku generatora.
Należy używać wyłącznie oryginalnych przedłużaczy kabla
do głowic wyposażonych w mikroprocesor i unikalny układ
pinów. Po podaniu specyfikacji przedłużacze można zamówić
u przedstawiciela HENSEL lub w serwisie.
Zalecane generatory błyskowe HENSEL:
EH Pro 3000:
TRIA 1500 S oraz 1500 Speed
VELA 1500 S oraz VELA 1500 AS
TRIA 24 S, 3000 S, 3000 AS
EH Pro 6000:
wszystkie opisane powyżej a także
TRIA 6000 S
Głowice EH Pro wyposażono w wentylator. Sprawny
wentylator pozwala uniknąć przegrzania a w następstwie
uszkodzenia głowicy i generatora przy błyskach seryjnych.

Podłączenie wtyku głowicy błyskowej
Przed włożeniem wtyku głowicy do gniazda generatora
wyłącz gniazdo błyskowe oraz zasilanie sieciowe generatora.
Upewnij się, że kable, wtyczki, piny zasilające nie są w żaden
sposób uszkodzone. Męski wtyk kabla głowicy jest mocowany
przy użyciu mechanicznego zacisku. Należy włożyć wtyk w
oprawę gniazda lekko przechylając go do przodu a następnie
nacisnąć. Aby rozłączyć wtyk należy odciągnąć zacisk i
pociągnąć wtyczkę do góry.
9
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Plugmatic
Gniazda błyskowe wyposażone zostały w system ochronny
HENSEL “Plugmatic”. Umożliwia on bezpieczne rozłączanie i
ponowne podłączanie głowic błyskowych do generatora.
Mikro wyłącznik zapewnia pojawienie się napięcia dopiero po
pełnym wciśnięciu wtyku do gniazda.
Niemniej jednak, wtyki należy łączyć i rozłączać przy
wyłączonym zasilaniu generatora prądem.
Inni producenci
Pomimo podobieństwa opraw palników błyskowych oraz
wtyków na końcu kabla, generatory błyskowe innych
producentów nie mogą być bezpośrednio podłączane do
głowic EH Pro. W każdym przypadku wymaga to
zastosowania przewodu adaptera. O szczegóły proszę pytać
przedstawiciela lub serwis Hensel.
Przegrzewanie
Ciągłe, nieprzerwane sekwencje błysków zwiększają ryzyko
przegrzania palnika. W takim przypadku należy przerwać
eksploatację do czasu aż głowica ostygnie. Nie używaj głowic
z niesprawnym wentylatorem a także nie ogłączaj głowicy od
generatora aby utrzymać pracę wentylatora, który przyspiesza
chłodzenie.
Światło pilotujące i błysk
Światło żarówki pilotującej jest włączane i wyłączane
wyłącznikiem 1. Energia błysku i moc żarówki są regulowane
potencjometrami i przełącznikami na generatorze błyskowym.

1
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Eksploatacja
Głowica powinna być od czasu do czasu na sucho wycierana
kurzu. Przed czyszczeniem odłącz ją od generatora.
Uwaga:
Pod żadnym pozorem nie otwieraj głowicy. Urządzenie nie
jest przeznaczone do serwisowania przez użytkownika.
Występuje w nim niebezpiecznie wysokie napięcie. W
przypadku trudności z użytkowaniem należy powiadomić
sprzedawcę.

10
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Wymiana bezpieczników
W przypadku uszkodzenia bezpiecznika żarówki pilotującej 2,
wymieniaj
bezpiecznik
wyłącznie
przy
wyłączonym
generatorze oraz głowicy odłączonej od generatora.
Uwaga:
Nigdy nie naprawiaj i nie mostkuj bezpieczników.
Do wymiany używaj wyłącznie bezpieczników o wymaganym
amperażu (tabela poniżej). Zastosowanie niewłaściwego
bezpiecznika może skutkować rozerwaniem żarówki
pilotującej.
Tabela:

Żarówki pilotujące i bezpieczniki do EH Pro

Napięcie 230 V~
Głowica
EH Pro 3000 / 6000
EH Pro 3000 / 6000
Napięcie 115 V~
Głowica
EH Pro 3000 / 6000

Żarówka pilotująca
650 W / 230 V halogen
300 W / 230 V halogen

Bezpiecznik
4 Af
2 Af

Żarówka pilotująca
300 W / 115 V halogen

Bezpiecznik
4 Af

Wymiana żarówki pilotującej
Uwaga:
Wyłącz głowicę i odłącz ją od źródła zasilania nim
wymienisz żarówkę pilotującą. Odczekaj przynajmniej 15
minut by żarówka ostygła. W zależności od napięcia
zasilania oraz typu głowicy użyj odpowiedniej żarówki
opisanej w tabeli powyżej.
Tabela Żarówki pilotujące i bezpieczniki do EH Pro, opisuje
gamę zalecanych żarówek oraz wymaganych bezpieczników.
Zaczekaj aż żarówka pilotująca ostygnie, następnie ostrożnie
zdejmij szklany klosz ściągając go z blaszek sprężynujących.
Potem pewnym ruchem odłącz od głowicy bez dotykania
żarówki i palnika (niebezpieczeństwo!). Obchodź się z
żarówką ostrożnie ze względu na wysokie ciśnienie
wewnątrz. Wyciągnij żarówkę i wymień na nową. Jak już
wspomniano powyżej upewnij się, że parametry bezpiecznika
odpowiadają parametrom żarówki.
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Unikaj dotykania żarówki gołymi rękami. Tłuszcz na
palcach zwiększa ryzyko wybuchu nagrzanej żarówki.
Ponadto skraca jej żywotność. Użyj bawełnianych
rękawiczek lub ostatecznie chusteczki.
Wymiana palnika błyskowego
Głowice EH Pro wyposażono we wtykowy palnik wymieniany
przez użytkownika.
Przed wymianą palnika wyłącz głowicę, wyjmij wtyczkę z
generatora i odczekaj co najmniej 15 minut. Unikaj
dotykania palnika gołymi rękami. Tłuszcz na palcach
zwiększa ryzyko wybuchu nagrzanego palnika. Ponadto
skraca jego żywotność. Użyj bawełnianych rękawiczek.
Jeśli struktura szkła palnika jest naruszona, pod żadnym
pozorem nie dotykaj elektrod ! W takim przypadku należy
użyć całkowicie izolowanej pary szczypiec.
Najpierw odwiń kabel zapłonowy z elektrody zapłonowej.
Zaczekaj aż głowca ostygnie. Następnie ostrożnie zdejmij
szklany kubek ochronny zsuwając go z blaszek
sprężynujących i pewnym ruchem odłącz od głowicy bez
dotykania żarówki pilotującej i palnika (niebezpieczeństwo).
Obchodź się z palnikiem ostrożnie. Wyjmij palnik i zastąp go
nowym. Na koniec, zawiń kabel zapłonowy na elektrodę
zapłonową.
Musisz mieć pewność, że używasz właściwego palnika.
Zamów go w Hensel-Visit:
Palnik do EH Pro 3000, wtykowy,
1 x napylany, 3500 Ws, Art. Nr 9450135
Palnik do EH Pro 6000, wtykowy,
nie napylany, 6000 Ws, Art. Nr 9450143
Regularne przeglądy
Unijne przepisy bezpieczeństwa nakładają obowiązek
regularnych przeglądów i konserwacji systemów i urządzeń
elektrycznych. Głowice i akcesoria muszą być regularnie
sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa obsługi. Coroczny
przegląd urządzenia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
i jest zabezpieczeniem inwestycji finansowej w sprzęt.
12
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Transport do serwisu
W celu zapewnienia maksymalnej ochrony wysyłanego do
serwisu urządzania proszę użyć oryginalnego opakowania.

10

Utylizacja

Materiały opakowaniowe muszą być składowane osobno i
skierowane do recyklingu. Urządzenia uszkodzone bądź
zniszczone muszą być przekazane do recyklingu części i
podzespołów elektronicznych..
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Akcesoria

Dostępna jest szeroka gama użytecznych akcesoriów:
Generatory
seria TRIA, Nova DL
Szklane kubki ochronne
przeźroczysty, nie napylany,
przeźroczysty, 1 x napylany,
przeźroczysty, 2 x napylany,
matowy, nie napylany,
matowy, 1 x napylany,
matowy, 2 x napylany,

Art Nr 9454650
Art Nr 9454651
Art Nr 9454652
Art Nr 9454653
Art Nr 9454654
Art Nr 9454655

Palnik, 3500 Ws, wtykowy, 1 x napylany
do EH Pro 3000:
Art Nr 9450135
Palnik, 6000 Ws, wtykowy, nie napylany
do EH Pro 6000:
Art Nr 9450143
Żarowki pilotujące do EH Pro 3000 i EH Pro 6000
650 W / 230 V / G 6,35 Halogen, Art Nr 129
300 W / 115 V / G 6,35 Halogen, Art Nr 1280
Przedłużacz kabla do głowicy
3 m, 20 pin,

Art Nr 79

Kosze i softboxy
z adapterem Ø 10 cm do serii EH/Expert/CONTRA
Parasole
13
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Serwis

Wyłączny autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny
Warsztat Naprawy Urządzeń Elektronicznych
mgr. inż. Krzysztof Gołębiowski
ul. Postępu 19 lok. 23
02-676 Warszawa
Tel: +48 22 8574123
Kom: +48 601 179169
Internet: www.flesze.com.pl
E-Mail: sp5rdn@wp.pl
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