


Uživatelská příručka - Broncolor Move
Děkujeme, že jste si vybrali Broncolor Siros, ve všech ohledech vysoce kvalitní výrobek. Je-li korektně 
používán, bude vám mnoho let skvěle sloužit. Přečtěte si prosím všechny informace obsažené v tomto 
návodu. Obsahují důležité pokyny k použití, bezpečnosti a údržby spotřebiče. Dodržujte bezpečnostní 
pokyny. 
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Důležité bezpečnostní instrukce

�  
Před prvním použitím i při každém následujícím striktně dodržuje be  základní instrukce pro práci se světly. 



>  Ujistěte se, že jste důkladně seznámeni s návodem k obsluze!  

>  Odstraňte všechny přepravní a obalové materiály!  
 

>  Vzdálenost mezi lampou a osobou nebo lampou a hořlavým nebo tepelně citlivým povrchem musí 
být alespoň 1 m, aby se zabránilo zranění nebo poškození v důsledku tepelného záření!  

>  Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky před čištěním, servise a když se nepoužívá! Nikdy neohýbejte 
kabel při vytahování ze zásuvky. Uchopte zástrčku a tahem odpojte! Ponechejte pilotní žárovku a 
výbojku alespoň 10 minut mimo provoz pro ochlazení před jejich případnou výměnou!  

>  Broncolor blesky by měly být používány pouze s originálními Broncolor výbojkami, žárovkami a 
pojistkami, originálními doplňky Broncolor a náhradními díly Broncolor.  

>  Broncolor světla splňují nejpřísnější standardy. Bezproblémové fungování s neoriginálním 
příslušenstvím ale není zaručeno.  

>  Pro minimalizaci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, používejte 
výhradně příslušenství doporučené výrobcem!  

>  Zkontrolujte, že napětí el. sítě odpovídá údajům na typovém štítku!  

>  Zařízení je určeno pro použití v suchých podmínkách a při okolní teplotě v rozmezí od -10 ° C do 45 ° C. Chraňte 
zařízení před vlhkostí, parami, kapající a stříkající vodě, vlhkosti, špíně!  

> Chraňte zařízení proti elektromagnetickým polím, nárazům a vibracím!  

>  Chraňte zařízení před horkem a mrazem! Je-li zařízení vystaveno teplotám pod bodem mrazu, je 
možná trvalá ztráta výkonu a vážné technické poškození!

>  Náhlé teplotní rozdíly mohou vést k vytváření kondenzace uvnitř přístroje. V takových situacích, 
je potřeba nechat zařízení vypnuté po dobu alespoň jedné hodiny na dobře větraném místě před 
uvedením do provozu!  

>  Nepoužívejte zařízení v místech, kde existuje nebezpečí výbuchu!  

>  Blesk nesmí být použit ve vodě, na vodě nebo ponořen do jiné tekutiny! Pozor: Vysoké napětí - 
nebezpečí smrtelného zranění!  



>  Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívat blesk bez bezpečnostního skla! Chránit oči před UV 
zářením, musí být použito buď bezpečnostní sklo UV, nebo UV potažená výbojka.  

>  Ujistěte se, že chladicí otvory na blesku nejsou blokovány!  

>  Aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem nikdy blesk neotvírejte!

>  Při použití dlouhých kabelů se doporučuje zatížení sandbagy.  

>  Odstraňte ochranný kryt před použitím!

>  Nikdy nedávejte přístroj do pouzdra, pokud je zahřátý!

1. Obsah balení
move 1200 l power pack – 31.016.XX 

power pack move 1200 l 

synchronisation cable (34.111.00) 

adapter cable 

> Kits  
move 1200 l 

Outdoor Kit 1 – 31.026.XX 

Move 1200 L (31.016.XX) 

1 MobiLED (32.013.00)  

Softbox Flex 70 x 70 (33.448.00)  

RFS 2 Transmitter Kit (36.133.00) Outdoor Trolley backpack (36.519.00) 

charger (36.151.XX) protective bag (36.520.00) 

continuous light adapter (36.129.00) Operating instructions (Ba107.00) 

Battery rechargeable, lithium (36.152.00) 

move 1200 l 
Outdoor Kit 2 – 31.027.XX 

Move 1200 L (31.016.XX) 

2 MobiLED (32.013.00)  

Softbox Flex 70 x 70 (33.448.00) Umbrella 85 cm (33.574.00)  

RFS 2 Transmitter Kit (36.133.00) Outdoor Trolley backpack (36.519.00) 



move 1200 l 
Outdoor para Kit – 31.028.XX 

Move 1200 L (31.016.XX) 

1 MobiLED (32.013.00)  

RFS 2 Transmitter Kit (36.133.00) Outdoor Trolley backpack (36.519.00) Para 88 P Kit (33.483.00) 

2. První spuštění
1. sejměte ochranný kryt 

2. stiskněte "on / check" 3. vložte baterii do generátoru

4. zapněte generátor

3. Ovládací prvky
ON/OFF - zapíná a vypíná generátor

speed - pro rychlé nabíjení a délku záblesku (podrobněji dále)

1, 2 - vypíná a zapíná patříčné připojené hlavy

regulace záblesku pro hlavu 1, 2 - samostatná regulace síly blesku pro každou hlavu

master - regulace pro obě hlavy zároveň

mod - modelovací svělto pro obě hlavy, na info displeji se zobrazí po jaké době se pilotka z důvodu 
úspory energie vypíná

eco - při zapnutí se nabíjení dvakrát probluží, stejně tak výdž baterie

sync - počet stisknutí volí typ synchronizace: 1x fotodioda 2x RFS2 3x fotodioda a/nebo RFS2

menu a kurzory - volba a pohyb v menu

test - testovací záblesk, pokud tlačítko svítí, je jednotka připravena k záblesku

4. Info displej 

�
Pozor: Baterie vydrží pouze omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie odvisí od počtu nabití a 
způsobu používání generátoru. Výrobce negarantuje životnost  počet nabíjecích cyklů baterie. Další 
informace níže v “péči o baterii”
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. 1  Intenzita záblesku v Joulech nebo Watt/sekundách  

. 2  Intenzita obou záblesků dohrovady v EV

. 3  Délka záblesku pro každou hlavu (t0.1)  

. 4  Nastavené parametry  
seq – zobrazeno pokud je zvolen stroboskopický režim, jinak je zobrazeno zpoždění vypnutí pilotky

             st – kanál rádiového vysílače  
opt / min – zvolený režim záblesku/nabíjení  

. 5   Stav baterie  

Baterie je indikována přibližně v následujících hodnotách: 

100 % 90 % 70 % 50 % 30 % < 20 % 

Pokud indikátor nabití bliká, blíží se baterie minimu,  při hlášce “battery low” je již generátor dále 
nepoužitelný a je potřeba baterii nabít nebo vyměnit. Všechna nastavení jsou uložena a generátor se 
automaticky vypne po 2 minutách.



5. Baterie
�
5.1 Popis indikací diod na baterii 

Pozor: Doporučujeme před prvním zapnutím plně nabít baterii. Doporučujeme baterii plně nabíjet 
ihned po použití. Předcházejte úplnému vybití baterie! 

Plně nabitá

Z poloviny nabitá

Téměř vybitá

Prázdá

Brázdná, nabíjí se

Z poloviny nabitá

Téměř nabitá

Plně nabilá

Teplota baterie je příliš vysoká.
Nechte baterii vychladnout

Příliš vysoký odběr, servisujte baterii a generátor

Příliš vysoké napětí, servisujte baterii a generátor

Dioda svítí

Dioda bliká

    1      2      3



5.2 Péče o baterii 

Teplota pro použití se doporučuje mezi 5 a 35 °C. Při použití pod -10 °C může výkon dramaticky klesat. 

Po 72h nepoužívání se baterie sama přepíná do režimu hluboké spánku - ochrana proti samovolnému vybití. 
Vydrží tak nepoškozená a ž několik měsíců. Po takovém vypnutí je uvedena zpět do činnosti podržením 
tlačítka “ON”.

Baterie netrpí paměťovým efektem.

5.3. Nabíjení

Baterie může být nabíjena v generátoru i mimo něj. Generátor může být během nabíjení v provozu.

6. Přehled menu
modelling light - vypnutí pilotní žárovky 10s / 30s / 60s / cont - nevypíná se

sequence - OFF / 2 -50 sekvenčních záblesků

flash duration - délka záblesku - opt - minimální změna barevné teploty

                                                    min - nejkratší možný záblesk

studio adress - 1-99 kanál pro rádiový odpalovač

audio ready signal - vypíná/zapíná akustický signál o připravenosti k záblesku

7. Nastavení času hoření výbojky



8. Spoušť blesku 

. 8.1  RFS 2.1 (radio frequency system)  
Kanál musí být nastaven stejně jako na vysílači, v menu je aktivní volba "st". Kanál pilotky je 
devinován pod položkou "lamp".  
 

. 8.2  Photocell (cell)  
Funkce Photocell je nastavena pod "sync". Pokud je kativní, modrá LED pod "cell" svítí. Po prvním 
blesku případné sekvence je funkce deaktivována a dioda bliká, tlačítkem TEST se znovu aktivuje.  

. 8.3  Sync zdířka  
Může být osazena originálními kabely, 5m (Art. No. 34.111.00) a 10m (34.112.00).  

. 8.4  tlačítko "test"  
Tímto tlačítkem lze blesk spustit manuálně a to i při 70% nabití. Indikace připravenosti se rozsvítí až 
při 100% nabití.  
 

9. Speciální funkce
9.1  Reset (do továrního nastavení) 

Podržte tlačítko TEST po 4s. Zařízení reset potvrdí dvojím pípnutím.  

9.2 submenu 

Pro vstup do submenu podržte tlačítko “MENU” po 4s

display 

daily counter - počet záblesků od posledního resetu

flash counter - počet záblesků od dodání zařízení

energy unit - volba zdroje energie

serial number - zobrazí sériové číslo

country - zobrazí kód země

Power time-out - automatické vypnutí po určeném čase v minutách (při nečinnosti)

prog.version - verze firmwaru



10. Zkratky na displeji

 
Na příkladu zobrazení energie pro jednotlivé hlavy: 

>  "8.7" bliká - detekován chybný záblesk  

>  "--" hlava je připojená, ale vypnutá  

>  " " není připojená hlava  

>  "-o" hlavě není přiřazen výkon (spotřebován druhou hlavou)  

11. Informace a chybová hlášení

Thermo 1 - přehřátí - chlazení 15 min

 
Thermo 2 - přehřátí - chlazení 60 min

 
Thermo 3 - přehřátí rezistorů - chlazení 3 min

 
Thermo 4 - přehřátí baterie - chlazení 15 min

 
Thermo 5 - přehřátí baterie - chlazení 20 min

 
Accu low 20% - baterie téměř vybitá

 
Charge defect Overvoltage - servisujte baterii a generátor

 
Defect lamp 1 / lamp 2 - jedna z hlav je defektní nebo nekorektně připojená

Use broncolor tubes - je potřeba použít Broncolor výbojky

pípnutí 0.5s  - chybný záblesk

pípnutí - nabití dokončeno

dvojité pípnutí - výkon není nastavitelný (nad rámec RFS ovladače)

�



12. Kompatibilita zábleskových hlav



13. MobiLED
Pozor: všechny MobiLED hlavy se sériovými čísly n08, n10, n12 a O04 musí být pro použití s Move 
1200 modifikovány v servisním středisku Broncolor.

MobiLED hlavy byly vyvinuty speciálně pro MOVE 1200, výjimečně kompaktní, s integrovaným 
uchycením příslušenství. Větrací systém je aktivován pouze v případě potřeby. Pilotní LED žrovka 
je extrémně silná a disponuje teplotou chromatičnosti 5500°K.

. 13.1  výměna výbojky 
Před výměnou výbojky se ujistěte, že je opojen napájecí kabel.  
Odstraňte kroužed držící ochranné sklo a následně samotné sklo, výbojku vyjměte rovně dle 
kontaktů a novou zasuňte až na konec zdířky. Obráceným postupem zabezpečte ochranné sklo. 
Ochranné sklo je dostupné jako UV čiré art. no. 34.339.00 (5500 K) a UV matné art. no. 34.340.00 
(5500 K).  

. 13.2  zásuvky a konektory kabelů  
Zásuvky napájecích kabelů jsou zabezpečeny proti samovolnému uvolnení, pro jejich odpojení 
nejdříve stlačte pružinu pojistky u vnitřní paty konektoru.  

. 13.3  prodlužovací kabely 
Prodlužovací kabel (3.5 m), je dostupný pod art. no. 34.150.00. Je určený pouze pro MobiLED, 
Mobilite a Mobilite 2. S ostatními hlavami nelze zaručit funkci chlazení a pilotní žárovky.

. 13.4  pojistky  
Používejte pouze pískem plněné pojistky, dle uvedeného značení na typové destičce.  

13.5. adaptér pro trvalé světlo

S MobiLED hlavou, lithiovou baterií pro Move 1200 L, continuous lighting adaptérem a adaptérem k 
nabíječce baterií, je možné použít pilotní žárovky nezávisle na připojení ke generátoru.

14. Údržba a oprava 
Světla Broncolor jsou maximálně spolehlivá a dlouhodobě bezporuchová. Pokud k jakékoli poruše dojde, 
obraťte se na svého distributora pro zprostředkování servisu.



15. Technická data

16. Informace o ochraně životního prostředí
Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako normální domovní odpad, ale měl by být 
přijat do sběrného místa pro recyklaci elektrických spotřebičů. Tyto materiály jsou recyklovatelné podle 
jejich označení.



17. Záruka
Všechny Broncolor generátory, lampy, blesky a doplňky jsou postaveny na nejvyšších standardech. 
Poskytujeme dvouletou tovární záruku od data nákupu (pro prvního majitele). Vyloučeny z této záruky jsou 
výbojky, halogenové lampy, ochranná skla, kabely, baterie a textilie. Chyby vyplývající z nedodržení 
bezpečnostních pokynů, nesprávnou manipulací, použitím příslušenství od jiného výrobce, neoprávněný 
zásah nebo úprava. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních 
pokynů, nesprávnou manipulací, použitím příslušenství od jiného výrobce nebo neoprávněné zásahy nebo 
modifikace.


