
Lampa plenerowa 
Jinbei HD-400
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1. Opis lampy
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Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1. Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2. Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól 
elektromagnetycznych.
3. Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, 
lub o gwałtownych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie wilgoci na obwodach
elektrycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego uszkodzenia.
4. Nie dotykać palnika i lampy modelującej gołymi rękami.
5. Należy zapobiegać dostaniu się do wnętrza urządzenia metalowych elementów.
6. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
7. Nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek urządzenia. W przypadku 
nieprawidłowego działania wyzwalacza należy zgłosić się do sklepu, gdzie sprzęt został zakupiony.
8. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że zarówno lampa jak i wszystkie akcesoria są poprawnie 
zamocowane.
9. Nie wyzwalać lampy w bliskiej odległości od przedmiotów, ludzi i zwierząt, 
gdyż może to powodować oparzenia, uszkodzenia lub utratę wzroku lub pożar.

1.  Czasza z magnetycznym adapterem 
 do montażu �ltrów kolorowych 
2.  Panel LCD
3.  Bateria litowo-polimerowa 4400mAh
4.  Otwór na parasolki 
5.  Zacisk mocowania statywowego
6. Przycisk zwolnienia blokady
 akcesoriów
7.  Szklana osłona palnika 

 
8.  Trzpień mocowania baterii 
 do korpusu lampy
9.  Gniazdo USB
10.  Suwak zwalniania baterii z 
 zatrzasków
11.  Wskaźnik poziomu 
 naładowania baterii
12.  Gniazdo ładowania baterii
13.  Zatrzaski mocowania baterii
14.  Styki baterii



3. Instalowanie i demontaż baterii
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2. Opis panelu sterowania i schemat MENU lampy

1. Aby zamocować baterię na lampie, należy spasować gniazda (1) 
 mocowania baterii z trzpieniami (2) (strzałki na boku lampy i akumulatora 
 powinny się stykać grotami), a następnie z wyczuciem przesunąć baterię w dół. 
 Prawidłowe zamocowanie baterii sygnalizowane jest charakterystycznym 
 kliknięciem. 
2. Demontaż baterii należy rozpocząć od wyłączenia zasilania w lampie. 
 Następnie zwolnić blokadę baterii za pomocą suwaka (3) i przesunąć ją w górę, 
 tak aby wypiąć trzpienie z zatrzasków.
 Ładowanie baterii jest możliwe tylko, kiedy jest ona odpięta od lampy. 
 Czas ładowania wynosi ok. 2,5 godziny. W momencie pełnego naładowania 
 diody kontrolne zmieniają barwę emitowanego światła z czerwonego na zielone.
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1. Przycisk TEST
2. Koło nastaw
3. Przycisk zatwierdzania / zmiany 
 regulacji wartości mocy błysku 
 z krokiem co 1 lub 1EV
4. Przycisk zasilania / włączania lub 
 wyłączania lampy modelującej
5. Przyciski funkcyjne 1/2/3/4
6. Ikona poziomu naładowania baterii
7. Ikona aktywnej funkcji Easy Cap
8. Ikona aktywnej lampy modelującej
9. Ikona aktywnej fotoceli  
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10. Ikona aktywnego sygnału 
 dźwiękowego
11. Ikona trybu synchronizacji
12. Ikona aktywnej funkcji Delay
13. Ikona zabezpieczenia przed 
 przegrzaniem
14. Wartość mocy błysku 1.0-9.0 /
  +- 3.0 EV
15. Ikona trybu pracy lampy M/TTL
16. Ikona numeru kanału 00-15
17. Ikona numeru grupy A-J
18. Ikona numeru ID 00-99
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Menu1
Przycisk funkcyjny 2:  Wybór trybu pracy lampy: M / TTL
Przycisk funkcyjny 3:  Wybór trybu synchronizacji lampy: Normalny / Freeze / HSS
Przycisk funkcyjny 3:  Rodzaj komunikacji radiowej: 
   TTL-C / TTL-N / TTL-S / TTL-F / CH/GR / CH / OFF
  
Menu2
Przycisk funkcyjny 2:  Wybór kanału komunikacji radiowej: 00 - 15
Przycisk funkcyjny 3:  Wybór grupy komunikacji radiowej: A - J
Przycisk funkcyjny 3:  Wybór ID komunikacji radiowej: 00 - 99
  

Menu3
Przycisk funkcyjny 2:  Sygnał dźwiękowy: Włącz / Wyłącz
Przycisk funkcyjny 3:  Fotocela: Włącz / Wyłącz
Przycisk funkcyjny 3:  Lampa modelująca: Wyłączona / Proporcjonalna / 
   Niezależna regulacja
  Menu4
Przycisk funkcyjny 2:  Funkcja Easy Cap: Włącz / Wyłącz
Przycisk funkcyjny 3:  Wybór ilości grup dla funkcji Easy Cap: All 2 - All 6
Przycisk funkcyjny 3:  Numer grupy dla której jest przypisana lampa: No.1 - No. 6
  
Menu5
Przycisk funkcyjny 2:  Funkcja niezależnej regulacji lampy sterowanej radiowo:
   Włącz / Wyłącz  
Przycisk funkcyjny 3:  Funkcja Delay: Włącz / Wyłącz
Przycisk funkcyjny 3:  Ustawienie opóźnienia błysku: 00.00 - 30.00s
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Aby uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (7) do momentu załączenia 
ekranu LCD. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (7) do 
momentu wyłączenia ekranu LCD. Nawigacja po zakładkach i funkcjach lampy jest możliwa za
pomocą przycisków funkcyjnych. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
podporządkowanych im funkcji. Zmiany wartości dokonuje się za pomocą koła nastaw.

4. Obsługa lampy
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Tryb TTL

1.  Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU1, następnie przyciskiem funkcyjnym 2 
 wybierz tryb pracy błysku na TTL. 
2.  Wybierz odpowiednią dla siebie komunikację bezprzewodową za pomocą przycisku 
 funkcyjnego 4 (TTL-C, TTL-N, TTL-S, TTL-F).
3.  Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby wybrać MENU2, następnie wybierz kanał i grupę dla 
 bezprzewodowego wyzwalania lampy przyciskami funkcyjnymi 2 i 3. Zmiany numeru
 kanałów i grup dokonaj za pomocą koła nastaw.
4.  Ustaw sposób synchronizacji błysku. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i wybierz MENU1.
 Następnie przycisku funkcyjnego 3 i wybierz tryb synchronizacji błysku (NOR/HSS).
5.  Ustaw tryb pracy lampy modelującej. Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU3, 
 następnie przyciskiem funkcyjnym 4 wybierz tryb pracy lampy modelującej (Wyłączona/
 Proporcjonalna/Regulowana Ręcznie).
6.  Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU3 następnie użyj przycisku funkcyjnego 3 
 by wyłączyć lub włączyć sygnał dźwiękowy.
7.  Zakres regulacji mocy lampy w trybie TTL wynosi od -3 do +3 EV. Regulacji mocy 
 dokonuje się za pomocą koła nastaw. Domyślnie regulacja jest ustawiona na skok co
 1/10 EV, aby dokonać zmiany na regulację 1 EV należy przytrzymać przycisk wyboru na 
 kole nastaw. Wartość FEC zmieni kolor z białego na zielony. Następnie zmienić wartość
 za pomocą koła nastaw.

Tryb M (Ręczny)

1.  Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU1, następnie przyciskiem funkcyjnym 2 
 wybierz tryb pracy błysku na M.
2.  Wybierz odpowiednią dla siebie komunikację bezprzewodową za pomocą przycisku 
 funkcyjnego 4 (TTL-C, TTL-N, TTL-S, TTL-F, CH/GR, CH).
3.  Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby wybrać MENU2, następnie wybierz kanał i grupę dla 
 bezprzewodowego wyzwalania lampy przyciskami funkcyjnymi 2 i 3. Zmiany numeru
 kanałów i grup dokonaj za pomocą koła nastaw.
4.  Ustaw sposób synchronizacji błysku. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i wybierz MENU1.
 Następnie przycisku funkcyjnego 3 i wybierz tryb synchronizacji błysku (NOR/HSS/FRE).
5.  Ustaw tryb pracy lampy modelującej. Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU3, 
 następnie przyciskiem funkcyjnym 4 wybierz tryb pracy lampy modelującej (Wyłączona/
 Proporcjonalna/Regulowana Ręcznie).

6.  Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU3 następnie użyj przycisku funkcyjnego 3 
 by wyłączyć lub włączyć sygnał dźwiękowy.
7.  Zakres regulacji mocy lampy w trybie M wynosi od 1.0 do 9.0. Regulacji mocy 
 dokonuje się za pomocą koła nastaw. Domyślnie regulacja jest ustawiona na 
 skok co 1/10, aby dokonać zmiany na regulację z krokiem co 1 należy 
 przytrzymać przycisk wyboru na kole nastaw. Wartość mocy zmieni kolor z 
 białego na zielony. Następnie zmienić wartość za pomocą koła nastaw.

Funkcja Delay

Umożliwia opóźnienie emitowania błysku w stosunku do naciśnięcia spustu migawki
w aparacie w zakresie od 00.00 do 30.00s. Funkcja jest dostępna w trybie błysku M. 
1. Aby uruchomić funkcję Delay należy przyciskiem funkcyjnym 1 wybrać MENU5. 
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 aktywować Delay - na ekranie pojawi się
 ikona (14), a za pomocą przycisku funkcyjnego 4 podświetlić pole zmiany 
 wartości opóźnienia błysku. Zmiana wartości dokonywana jest kołem nastaw.

Funkcja Easy Cap

Ułatwia wycinanie fotografowanego obiektu z tła za pomocą maski przy obróbce w
programie gra�cznym. Do prawidłowej realizacji tej funkcji potrzebne będą minimum
dwie lampy posiadające tą funkcjonalność. Funkcja jest dostępna w trybie błysku M. 
1. Aby uruchomić funkcję Easy Cap użyj przycisku funkcyjnego 1 i wybierz MENU4.
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 2 aktywuj Easy Cap. Na ekranie pojawi się
 ikona (9).
3. Przyciskiem funkcyjnym 3 włącza się edycję ilości grup w trybie EasyCap, 
 a ilość ustawia się kołem nastaw. Ilość lamp przypisanych do jednej grupy 
 jest nieograniczona.
4. Przyciskiem funkcyjnym 4 edytuje się numer grupy EasyCap, 
 do której przypisana jest dana lampa. Zakres dostępnych wartości jest zależny 
 od ilości grup ustawionej w poprzednim punkcie.

Funkcja synchronizacji błysku Freeze i HSS

1. Aby uruchomić tryb synchronizacji błysku Freeze użyj przycisku funkcyjnego 1 
 i wybierz MENU1. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 zmień tryb synchronizacji 
 na Freeze (ikonka FRE). Tryb synchronizacji błysku Freeze jest dostępny tylko 
 w trybie M. Wyróżnia się najkrótszym czasem błysku wynoszącym do 1/19000s. 
 Współpracuje ze zdjęciami seryjnymi do 20 kl/s. 
2. Aby uruchomić tryb synchronizacji błysku HSS użyj przycisku funkcyjnego 1 
 i wybierz MENU1. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 zmień tryb synchronizacji
 na HSS (ikonka H z błyskawicą). Tryb synchronizacji błysku HSS umożliwia 
 synchronizację lampy błyskowej z dowolnym czasem otwarcia migawki w 
 aparacie (do 1/8000s). 
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Współpraca z nadajnikami bezprzewodowej transmisji radiowej Canon-RT

Lampa plenerowa HD-400 umożliwia współpracę z nadajnikami bezprzewodowej transmisji
radiowej Canon-RT, dzięki czemu może stać się uzupełnieniem strobingowego zestawu
pracującego bez potrzeby stosowania odpowiednich dla tego systemu odbiorników RT.
1. Przed rozpoczęciem pracy w systemie komunikacji bezprzewodowej Canon-RT,
 upewnij się, że Twój nadajnik, lub lampa reporterska z trybem Master obsługują
 komunikację Canon-RT. (Nadajniki Canon ST-E3-RT, Yongnuo YN-E3-RT, YN-E3-RT II; 
 Lampy błyskowe Canon 600EX-RT, Canon 600EX II-RT, Canon 430EX III-RT, Yongnuo
 YN600 EX-RT, YN600 EX-RT II, YN968 EX-RT, YN686 EX-RT, Jinbei Caler 600C-TTL*)
2. Wybierz rodzaj komunikacji bezprzewodowej. Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby wybrać
 MENU1. Następnie przyciskiem funkcyjnym 4 wybierz tryb pracy TTL-C.
3. Ustaw kanał, grupę i numer ID w nadajniku RT lub lampie reporterskiej z trybem Master.
4. Nadaj te same parametry komunikacji w lampie HD-400. Użyj przycisku funkcyjnego 1
 aby wybrać MENU2. Następnie za pomocą przycisków funkcyjnych 2,3 i 4 ustaw kanał, 
 grupę i numer ID. Zmiany numeru kanałów,grup i ID dokonaj za pomoca koła nastaw.
5. W ten sposób ustawione parametry zostaną zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
 oraz podświetleniem trybu komunikacji bezprzewodowej z koloru czarnego na zielony.

* Lista oparta jest na danych podanych przez producenta lampy

Tryb niezależnej regulacji lampy podporządkowanej do nadajnika

HD-400 wyposażona została w funkcję niezależnej regulacji parametrów w chwili sparowania
z nadajnikiem.  Na przykład: gdy w tej samej grupie lamp na wyzwalaczu ustawiona jest 
konkretna wartość błysku, to w lampie wyposażonej w tę funkcję można wprowadzić niezależną
korektę mocy błysku. Korekta jest możliwa tylko w trybie M. 
1. Wybierz rodzaj komunikacji bezprzewodowej. Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby wybrać
 MENU1. Następnie przyciskiem funkcyjnym 4 wybierz tryb pracy odpowiadający 
 nadajnikowi. 
2. Ustaw tryb M w lampie HD-400. Przyciskiem funkcyjnym 1 wybierz MENU1. Następnie 
 zmień tryb pracy lampy na M za pomocą przycisku funkcyjnego 2.
3. Nadaj te same parametry komunikacji w lampie HD-400 co w nadajniku. Naciśnij 
 przycisk funkcyjny 1 i wybierz MENU2. Następnie za pomocą przycisków funkcyjnych 
 2 i 3 ustaw kanał i grupę (w zależności od wyzwalacza, może to być tylko kanał, 
 lub kanał i grupa). Zmiany numeru kanałów i grup dokonaj za pomoca koła nastaw.
5. Włącz tryb niezależnej regulacji lampy. Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby wybrać 
 MENU5. Naciśnij przycisk funkcyjny 2 aby wprowadzić lampę w tryb niezależnej 
 regulacji. Ikona trybu zmieni kolor z czarnego na czerwony. 

Błysk podczas zdjęć seryjnych

Gdy aparat jest włączony w tryb zdjęć seryjnych, zakres regulacji mocy błysku zmienia 
się automatycznie do 1.0 - 4.0. Sama lampa nie posiada wyodrębnionego trybu pracy 
zdjęć seryjnych i nie ma sygnalizacji pracy w tym trybie.

Wbudowany odbiornik wyzwalacza radiowego 2.4 GHz

Wbudowany w lampach HD-400 wyzwalacz radiowy 2.4GHz wymaga zastosowania 
nadajnika radiowego Jinbei (TRS-V, TR-A9, TR-V6, TR-Q6, TR-611/612, Canon-RT).

5. Uwagi dotyczące użytkowania produktu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Lampa posiada aktywny system ochrony przed przegrzaniem układów elektronicznych
w postaci wentylatora oraz dedykowany tryb, który w przypadku nadmiernego
wzrostu temperatury informuje użytkownika o konieczności przerwania pracy. 
Na ekranie pojawi się komunikat OH. W takim przypadku należy przerwać pracę lampy, 
aż do ostygnięcia (z ekranu zniknie komunikat OH).

Stosowanie �ltrów żelowych i innych mody�katorów

W zestawie z lampą znajduje się czasza z magnetycznym adapterem do mocowania 
�ltrów kolorowych. Wraz z nią dołączono 5 �ltrów żelowych na metalowych ramkach.
Stosowanie innych �ltrów wymaga odpowiedniego mody�katora w standardzie 
mocowania Bowens S, lub zastosowania okrągłych metalowych ramek o średnicy 14 cm.
Lampa posiada mocowanie akcesoriow w standardzie Bowens S oraz gniazdo mocowania
parasolek umieszczone w uchwycie.

6. Zawartość zestawu
Lampa plenerowa HD-400 dostarczona jest w zestawie na który składają się:
 - Lampa plenerowa Jinbei HD-400
 - Akumulator litowo-polimerowy 16.8V / 4400mAh
 - Ładowarka z przewodem zasilającym
 - Czasza 14 mm z magnetycznym adapterem do mocowania �ltrów kolorowych
 - Zestaw 5 �ltrów kolorowych
 - Pasek naramienny
 - Kuferek na lampę
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7. Obsługa i konserwacja akumulatora

Aby móc długo i bezawaryjnie użytkować lampę HD-400 z akumulatorem litowo-polimerowym,
należy zastosować się do poniższych wskazówek.

1. Akumulatory litowe, w przeciwieństwie do akumulatorów NiCd czy NiMH, 
 powinny być ładowane często i jak najszybciej po rozładowaniu. 
 Jeśli jednak nie będą używane przez dłuższy czas, powinny zostać rozładowane 
 do około 40%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. 
 Jeżeli akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, 
 może ulec uszkodzeniu.
2. Akumulator litowy nie posiada efektu pamięci, dlatego nie trzeba go formatować.
3. Eksploatowanie urządzenia w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze może 
 znacząco skracać żywotność baterii. Optymalny zakres temperatur pracy to 15 - 25 C. 
 Zbyt wysoka lub niska temperatura otoczenia może powodować sporadycznie 
 wyłączanie się baterii. Przy temperaturach poniżej 0 C pojemność baterii będzie 
 znacznie niższa, nawet jeśli bateria została w pełni naładowana.
4. Żywotność baterii szacowana przez producenta wynosi 300 cykli 
 ładowania/rozładowania. W przypadku intensywnej eksploatacji baterii z czasem
 może wystąpić większa utrata pojemności. Należy stosować tylko oryginalne 
 baterie przeznaczone do lamp HD-400.
5. Nadmierne rozładowanie baterii może być przyczyną trwałej utraty pojemności, 
 lub nawet uszkodzenia baterii. Lampa HD-400 posiada wskaźnik poziomu 
 naładowania baterii. Jeśli wskazywany jest poziom krytyczny, baterię należy naładować. 
 Dalsza praca na rozładowanej baterii grozi jej trwałym uszkodzeniem.
6. Sprawdzanie pojemności baterii. Wciśnij przycisk CHECK znajdujący się na baterii. 
 Znajdujące się obok diody wyświetlają poziom naładowania baterii.
  4 diody: 100-75%
  3 diody: 75-50%
  2 diody: 50-25%
  1 dioda: 25-5%
  Wszystkie diody są wygaszone: poniżej 5%
7. Po zakończonej pracy z lampą należy odczekać ok. 10 minut, aż do ostygnięcia baterii, 
 następnie naładować do pełna baterię, wyjąć z lampy i przechowywać w suchym 
 i chłodnym miejscu. Przed wyjęciem baterii z lampy należy wyłączyć lampę. 
 W przypadku, gdy lampa nie jest używana przez dłuższy czas, należy pamiętać, 
 aby doładowywać baterię do pełna co najmniej raz na 3 miesiące.
8. Akumulatory litowo-polimerowe mogą zapalić się, wybuchnąć lub rozszczelnić się 
 (wyciek elektrolitu), jeśli zostaną nagrzane do zbyt wysokiej temperatury. 
 Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. 
 Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub eksplozję. 
 

8. Obsługa i konserwacja lampy

Przed pierwszym użyciem lampy należy dokładnie skontrolować, czy obudowa nie posiada 
śladów uszkodzeń mechanicznych, blokady przegubów i akcesoriów działają pewnie, 
a palnik i lampa modelująca nie są popękane, i nie mają śladów zabrudzeń. W przypadku 
dostrzeżenia jakichkolwiek wad nie należy uruchamiać lampy przed ich usunięciem. 
W przypadku problemów niemożliwych do usunięcia samodzielnie, należy skontaktować 
się z dystrybutorem lampy lub sprzedawcą.

1. Lampę należy przechowywać w suchym miejscu. Po zakończeniu pracy należy 
 przed spakowaniem odczekać aż do całkowitego ostygnięcia. Do przechowywania
 i transportu urządzenia najlepiej wykorzystywać załączoną do kompletu torbę. 
 Jeśli lampa będzie pozostawać przez dłuższy czas nieużywana, należy wyjąć z niej 
 baterię i odłączyć ładowarkę.
2. Palnik i lampa modelująca muszą być utrzymywane w czystości. W przypadku 
 zabrudzenia należy je usunąć przemywając miękką czystą szmatką nasączoną 
 alkoholem. Nie wolno dotykać palnika ani lampy modelującej bezpośrednio 
 gołymi rękami. Przed wymianą palnika należy koniecznie wyłączyć lampę, 
 wyjąć baterię i odczekać ok. 24h do czasu samoistnego rozładowania 
 kondensatorów.
3. W przypadku, gdy lampa pozostaje nieużywana przez dłuższy czas, należy 
 uruchamiać ją kilka razy w miesiącu, aby przeładować kondensatory i 
 co za tym idzie, utrzymać je w dobrej kondycji.
4. W przypadku pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia na elementach lampy 
 może się gromadzić wilgoć. Po ustawieniu lampy należy odczekać kilkanaście 
 minut, aż do usunięcia wilgoci.
5. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła,
 promieniowania lub wody. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł 
 otwartego ognia.
6. Obudowa i re�ektor lampy mogą się w czasie pracy nagrzewać do wysokiej 
 temperatury. Nie umieszczać w bezpośredniej bliskości lampy materiałów 
 łatwopalnych.
7. Przed wymianą palnika, akcesoriów, lub naprawą lampy należy bezwzględnie 
 wyłączyć zasilanie lampy i wyjąć baterię.

 

9. Nie należy również otwierać akumulatora. Akumulatory Li-ion zawierają 
 urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, również mogą 
 spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie. Ładowanie takiego 
 akumulatora jest niebezpieczne. 
 Ładowanie akumulatora powinno się odbywać pod stałym nadzorem.
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8. Obsługa i konserwacja lampy cd.

8. W czasie pracy z lampą należy zwrócić uwagę, alby żadne przedmioty nie blokowały
 otworów chłodzących rozmieszonych w obudowie lampy.
9. UWAGA! Palnik lampy błyskowej znajduje się pod wysokim napięciem zarówno
 w trakcie pracy lampy, jak i  bezpośrednio po jej wyłączeniu, ze względu na 
 ładunek pozostający w kondensatorach! Dotknięcie palnika grozi porażeniem 
 prądem, nawet ze skutkiem śmiertelnym!
10. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek lampy, gdyż grozi to 
 porażeniem prądem elektrycznym, a także uszkodzeniem sprzętu i utratą 
 gwarancji. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem lampy, 
 należy przede wszystkim zapoznać się z poniższymi poradami, przedpodjęciem 
 decyzji o odesłaniu lampy do dystrybutora/serwisu.
 

9. Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania.

1.  Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
 a) Sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zamontowana.
 b) Sprawdzić, czy styki baterii są czyste.
 c) Sprawdzić, czy bateria nie jest całkowicie rozładowana. Podłączyć do ładowania.
 d) Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest przepalony. W razie potrzeby wymienić na 
  nowy o takich samych parametrach.
 e) Sprawdzić, czy palnik nie jest uszkodzony.
2. Lampa modelująca nie świeci
 a) Upewnić się, czy lampa modelująca została włączona 
  (na wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiednia ikonka).
3. Lampa nie błyska.
 a) Sprawdzić, czy ustawienia kanału i grup są takie same w nadajniku
  i lampie.
 b) Sprawdzić, czy nie nastąpiło przegrzanie lampy 
  (komunikat „OH” na wyświetlaczu).
4. Brak synchronizacji błysku.
 a) Sprawdzić, czy w lampie został ustawiony odpowiedni odbiornik, lub
  została włączona fotocela. 
 b) Sprawdzić, czy ustawienia kanału i grup są takie same w nadajniku
  i lampie.
 c) Sprawdzić, czy przewód synchro jest prawidłowo podpięty do lampy.
 d) Sprawdzić, czy bateria w nadajniku nie jest wyczerpana.
 e) Sprawdzić, czy nadajnik został prawidłowo zamocowany do gorącej
  stopki w aparacie.
 

typ HD-400

kod produktu 1.02.011705

liczba przewodnia GN GN 66 przy 2m, ISO 100, czasza 55˚

max. energia błysku 400Ws

stabilizacja napięcia 1%

regulacja błysku tryb M: 1.0-9.0 ; tryb HSS: 4.0-9.0 ; tryb TTL: ±3.0EV

czas przeładowania 1,5s po pełnym błysku

tryby błysku M, TTL

tryby synchronizacji Normal, HSS, Freeze

czas trwania błysku (t0.5) NOR: 1/800s - 1/8000s
FREEZE: 1/800 - 1/19000s

temperarura barwowa NOR: 5500K ± 150K
FREEZE: 5500 ± 500K

lampa modelująca 15W LED, tryb proporcjonalny, niezależny

odbiornik bezprzewodowy 2.4GHz, wbudowany

kanały / grupy / ID CH: 00-15 / GR: A/B/C/D/E/F / ID: 00-99,Auto

fotocela wbudowana

gniazdo synchro minijack 3.5mm

napięcie synchro 5V

bateria litowa, 16.8V, 4400mAh

zabezpieczenia zabezpieczenie przed przegrzaniem

USB

masa 2.24kg, z baterią

wymiary 280 x 125 x 190 mm

automatyczne wyłączenie po 60 minutach, uśpienie po 30 minutach

wydajność baterii do 400 błysków przy pełnej mocy

żywotność baterii 300 cykli (do 80% pojemności)

temperatura pracy 0˚ - 40˚C

10. Dane techniczne

UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania 
o tym klientów.


