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Plenerowa lampa błyskowa
Jinbei HD610 Pro

Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz pracę

• Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona istotne 
 informacje dotyczące konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania 
 urządzenia.

• Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, by w razie konieczności
 móc ją przekazać razem z urządzeniem innym użytkownikom.

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy elementy
 znajdujące się w zestawie pasują do specyfikacji wskazanej na 
 opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.

• Pamiętaj o stabilnym zamocowaniu urządzenia na statywie lub uchwycie
 do tego przystosowanym.

Zasady bezpieczeństwa

 Nie dokonuj samodzielnych napraw, ani nie modyfikuj urządzenia. 
 W przypadku awarii lub wykrycia wady sprzętu, niezwłocznie przerwij 
 pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem sprzedaży.

 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych
 cieczy lub gazów.
 
 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach oddziaływania silnych pól
 elektromagnetycznych.

 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub miejscach
 występowania gwałtownych skoków temperatury.

 Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Unikaj bezpośredniego
 wystawiania na działanie wody.

 Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze źródłem światła. 
 Zachowaj minimalny (metrowy) dystans pomiędzy lampą a modelem/ką.

 Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zadbaj
 o to, by lampa nie była użytkowana przez osoby małoletnie.

 Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia. 
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Zasady bezpieczeństwa cd.

 Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany modyfikatora.
 Przed montażem akcesoriów na lampie należy wyłączyć ją z zasilania.
 Stosuj dedykowane modyfikatory, zgodne ze specyfikacją urządzenia.

 Nie przenoś pracującego urządzenia. Każdorazowo wyłącz je przyciskiem
 zasilania oraz odłącz od sieci.

 Urządzenie jest wyposażone w kondensatory, które mogą magazynować
 ładunek elektryczny nawet po wyłączeniu zasilania. Po zakończonej pracy
 pozostaw palnik do wystygnięcia, a następnie użyj dedykowanej osłony
 w celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem.

 Nie używaj lampy w warunkach skrajnych temperatur. Praca 
 akumulatora w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze może
 znacząco skracać żywotność baterii. Optymalny zakres temperatur w 
 jakich może pracować lampa akumulatorowa to od +15C  do +25C.

 Nagrzanie akumulatora do zbyt dużej temperatury może doprowadzić
 do rozszczelnienia i wycieku elektrolitu, samozapłonu lub eksplozji. Nie
 wystawiaj ogniwa na działanie wysokich temperatur (np. pozostawienie
 w aucie w ciepły letni dzień), monitoruj proces ładowania.

 Nie dokonuj samodzielnych napraw akumulatora, nie otwieraj go.
 Wykorzystuj jednie dedykowane i oryginalne ogniwa.
 
 

 

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie 
szkody wynikłe z użytkowania urządzenia w sposób niezgody z zapisami 
instrukcji obsługi oraz jego przeznaczeniem.

Zignorowanie powyższych zasad może skutkować poważnym uszczerbkiem
na zdrowiu, uszkodzeniem mienia lub zaburzeniem pracy urządzenia.

Dziękujemy za zakup lampy Jinbei HD610 Pro.

Jinbei HD610 Pro to zaawansowana lampa plenerowa zasilana wydajnym
akumulatorem litowo-jonowym. Urządzenie oferuje m.in:

• Zapas mocy błysku na poziomie 600Ws z płynną regulacją w zakresie od
 1/1 do 1/256 mocy.

• Tryb TTL z możliwością kompensacji mocy w zakresie od -3EV do +3EV

• Funkcje Freeze, Delay oraz Easy Cap.

• Tryb synchronizacji z krótkimi czasami migawki (HSS/AutoFP) do 1/8000s.

• Zdalne wyzwalanie błysku za pomocą ekosystemu Jinbei opartego o 
 wbudowany odbiornik 2.4GHz.

• Oświetlenie modelujące LED o mocy 25W.

• Szybki czas ładowania do błysku na pełnej mocy wynoszący do 0.9s.

• Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 6000mAh pozwalający
 na wykonanie do 360 błysków na pełnej mocy.

• Gniazdo USB-C służące do aktualizacji firmware.

• Wsparcie bezprzewodowego systemu wyzwalania Canon-RT
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Spis treści

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

KorpusZanim zaczniesz pracę
Zasady bezpieczeństwa
Kluczowe funkcje urządzenia
Opis urządzenia
 Korpus
 Panel sterowania
 Widok ekranu LCD
 Schemat menu lampy
 Zawartość pudełka
Podstawowe czynności
 Przygotowanie do pracy
 Montaż baterii
 Obsługa lampy
 Wybór trybu wyzwalania błysku
Wyzwalanie błysku
 Wyzwalanie błysku za pomocą wbudowanego odbiornika 2.4GHz
 Wyzwalanie błysku za pomocą komunikacji Canon-RT  
 Wyzwalanie za pomocą fotoceli
 Wyzwalanie za pomocą gniazda synchro 3.5mm
Pozostałe funkcje lampy
 Sygnał dźwiękowy
 Światło modelujące
 Tryb Master
 Tryb Easy Cap
 Tryb Delay
 Błysk w trakcie zdjęć seryjnych
 Tryb synchronizacji błysku HSS
 Tryb synchronizacji błysku FREEZE
 Zabezpieczenie termiczne
 Menu personalizacji lampy
Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania
Dane techniczne
  
 

1. Bateria Li-Ion 6000mAh 14.8V
2. Przycisk zwalniający
3. Uchwyt lampy
4. Dźwignia blokady mocowania akcesoriów
5. Gniazdo parasolki
6. Blokada pochyłu lampy
7. Śruba blokady lampy na trzpieniu statywowym
8. Szklana osłona palnika
9. Mocowanie akcesoriów typu Bowens
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Opis urządzenia

Widok ekranu LCD

9. Ekran LCD 
10. Przycisk funkcyjny 1
11. Przycisk funkcyjny 2
12. Przycisk funkcyjny 3
13. Przycisk funkcyjny 4
14. Przycisk TEST
15. Pokrętło regulacji / przycisk SET
16. Przycisk zasilania / światła modelującego
17. Fotocela
18. Gniazdo synchro 3.5mm

Panel sterowania

19. Ikona aktywnego kanału: 00-15
20. Ikona aktywnej grupy: A-J
21. Ikona stanu naładowania baterii
22. Ikona trybu synchronizacji błysku
23. Ikona aktywnego sygnału dźwiękowego
24. Ikona aktywnego trybu fotoceli
25. Ikona aktywnego światła modelującego
26. Ikona aktywnego trybu Easy Cap
27. Zakładka Menu (MENU1 - MENU6)
28. Ikona aktywnego trybu Delay
29. Wartość błysku (1.0 - 9.0 lub +3EV - -3EV)
30. Tryb błysku (M lub TTL)
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Przełączanie między trybami wyzwalania błysku: M lub TTL

Schemat menu lampy

Przełączanie między trybami synchronizacji błysku:

Tryb standardowy (temperatura barwowa błysku 5500K ±100K)

Tryb HSS (temperatura barwowa błysku 5500K ±100K)

Tryb FREEZE (temperatura barwowa błysku 5500K ±800K)

Przełączanie między trybami komunikacji radiowej:

Tryb uniwersalny TTL (wyzwalacz TR-Q7)

Tryb TTL do Canon (wyzwalacz TR-Q6C, TR-611 / Canon-RT)

Tryb TTL do Nikon (wyzwalacz TR-Q6N, TR-612)

Tryb TTL do Sony (wyzwalacz TR-Q6S)

Tryb TTL do Fuji (wyzwalacz TR-Q6F)

Tryb obsługi grup i kanałów (wyzwalacz TR-A6II, TR-V6)

Tryb kanałów (wyzwalacz TRS-V, TR-A9)

Komunikacja radiowa dezaktywowana

Schemat menu lampy cd.

Wybór kanału komunikacji radiowej: 00-15

Wybór grupy komunikacji radiowej: A-J

Wybór numeru ID komunikacji radiowej Canon-RT: 00-99

Aktywacja / dezaktywacja sygnału dźwiękowego lampy

Aktywacja / dezaktywacja fotoceli

Dezaktywacja / aktywacja trybu pracy światła modelującego:

Tryb proporcjonalny

Tryb ręcznej regulacji (1.0 - 6.0)

Aktywcja / dezaktywacja trybu EasyCap

Wybór ilości grup błysku EasyCap (All 1 - All 6)

Wybór grupy błysku EasyCap dla obsługiwanej lampy
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Opis urządzenia

Aktywacja / dezaktywacja trybu MASTER

Zawartość pudełka

1. Lampa plenerowa Jinbei HD610 Pro
2. Szklana osłona palnika (fabrycznie zamontowana na lampie)
3. Czasza Jinbei MH
4. Komplet 6 filtrów żelowych (czerwony, zielony, żółty, niebieski, biały, 
 pomarańczowy) do czaszy MH 
5. Przewód z adapterem sieciowym do ładowania baterii
6. Bateria Jinbei HD610 Pro 6000mAh

Schemat menu lampy cd.

Aktywacja / dezaktywacja trybu Delay

Wybór czasu opóźnienia błysku w zakresie: 00:00 - 30:00s

Edycja ustawień wybranej funkcji

Selekcja dostępnych funkcji

Pod zakładką MENU6 znajduje się menu personalizacji lampy - aby wejść naciśnij 
i przytrzymaj przycisk funkcyjny 1.

Przygotowanie do pracy 

1. Zamocuj lampę na stabilnym statywie. Zaciśnij śrubę gniazda mocowania
 statywowego na trzpieniu od statywu oświetleniowego.
2. Wyreguluj kąt lampy za pomocą blokady pochyłu, a następnie go 
 zablokuj.
3. Aby zmienić fabrycznie zamocowaną czaszę na inny modyfikator:
 a. Odblokuj dźwignię blokady mocowania akcesoriów.
 b. Obróć czaszę w przeciwnie do kierunku wskazówek zegara 
  (stojąc przed lampą).
4. Zamocuj modyfikator światła (zwróć uwagę na kompatybilność bagnetu):
 a. Wyrównaj zaczepy bagnetu z otworami montażowymi lampy.
 b. Obróć modyfikator zgodnie do kierunku wskazówek zegara
  do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
5. Możesz także zamocować parasolkę w uchwycie znajdującym się pod
 korpusem lampy.
 
 Pamiętaj aby podczas zmiany modyfikatorów nie dotykać palnika 

lampy błyskowej. Po zakończonej pracy zakładaj plastikową osłonę 
palnika (dostępną w osobnej sprzedaży).

Montaż baterii

1. Spasuj baterię w komorze baterii. Wyrównaj zaczepy baterii z 
 prowadnicami w komorze. Zwróć uwagę na spasowanie styków.
2. Wsuń baterię po prowadnicy.
3. Naciśnij przycisk zwalniający na baterii i dociśnij ją do korpusu.
4. Poprawne zamocowanie baterii będzie zasygnalizowane 
 charakterystycznym kliknięciem.
 
 

1 2 3 4

Aby zdemontować baterię, najpierw naciśnij przycisk zwalniający,
a następnie wysuń ją do góry. 
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Podstawowe czynności

Obsługa lampy

Nawigacja po zakładkach i funkcjach lampy możliwa jest za pomocą przycisków
funkcyjnych 1, 2, 3, 4 znajdujących się pod ekranem urządzenia. Każdorazowe
naciśnięcie przycisku powoduje zmianę podporządkowanych im funkcji. 

Zmiany zakładek menu podporządkowane są pod przyciskiem funkcyjnym 1.
Pozostałe przyciski odpowiadają za edycję i aktywację funkcji urządzenia. 

Zmiany wartości mocy oraz wartości przypisanych do funkcji dokonuje się za 
pomocą pokrętła regulacji.
 
 

1 2 3 4

Wyzwalanie błysku za pomocą wbudowanego odbiornika 2.4GHz

Poprawna synchronizacja wyzwalacza z lampą wymaga ustawienia
tego samego kanału i grupy błysku dla obu urządzeń. W razie 
potrzeby posiłkuj się dedykowaną instrukcją obsługi dla 
konkretnego wyzwalacza.

Błysk lampy Jinbei HD610 Pro może być wyzwalany na trzy sposoby:
drogą radiową, optyczną (fotocela) oraz za pomocą gniazda synchro 3.5mm.
 
 

Lampa Jinbei HD610 Pro została wyposażona we wbudowany odbiornik
radiowy kompatybilny z sygnałem wyzwalaczy Jinbei: TRS-V, TR-A3, TR-A9, TR-V6, 
TR-A6II, TR-611, TR612, TR-Q6 oraz TR-Q7.

1. Aby ustawić odpowiedni tryb komunikacji radiowej użyj przycisku 
 funkcyjnego 1 i przejdź do MENU1.
2. Za pomocą przycisku funkcyjnego 4 wybierz odpowiedni dla siebie tryb
 komunikacji radiowej (objaśnienia znajdziesz na stronie 9).
3. Następnie za pomocą przycisku funkcyjnego 1 przejdź do MENU2.
4. Użyj przycisku funkcyjnego 2 aby wybrać kanał komunikacji (na ekranie
 podświetli się ikona CH z numerem kanału). Zmiany kanału dokonaj za
 pomocą pokrętła regulacji. Wybór zatwierdź ponownym naciśnięciem
 przycisku funkcyjnego 2.
5. W przypadku wyzwalaczy obsługujących pracę w grupach należy 
 dodatkowo wybrać grupę błysku. W MENU2 naciśnij przycisk funkcyjny 3 
 w celu wyboru grupy (na ekranie podświetli się ikona GR z literą grupy). 
 Zmiany grupy dokonaj za pomocą pokrętła regulacji. Wybór zatwierdź 
 ponownym naciśnięciem przycisku funkcyjnego 3.
6. Wykonaj błysk testowy za pomocą wyzwalacza w celu sprawdzenia 
 poprawności zsynchronizowania urządzeń.

Wyzwalanie błysku za pomocą komunikacji Canon-RT

Oprócz wbudowanego odbiornika JInbei, lampa HD610 Pro oferuję możliwość
komunikacji z radiowymi wyzwalaczami pracującymi w systemie Canon-RT.

Wybór trybu wyzwalania błysku

Lampa Jinbei HD610 Pro oferuje dwa tryby wyzwalania błysku: M (ręczny) oraz 
TTL (z automatyką pomiaru światła). Odpowiedni dla siebie tryb wyzwalania 
błysku możesz wybrać z poziomu MENU1 za pomocą przycisku funkcyjnego 1.
Wyboru możesz dokonać także z poziomu odpowiedniego nadajnika.

W trybie M możesz dokonywać regulacji mocy lampy. W tym celu użyj pokrętła
regulacji, obracając nim w lewo lub prawo. Regulacja mocy możliwa jest w
zakresie 1.0 do 9.0, gdzie 9.0 to pełna moc.

W trybie TTL możesz dokonywać kompensacji ekspozycji (korekta pomiaru TTL). 
W tym celu użyj pokrętła regulacji, obracając nim w lewo lub prawo. 
Kompensacja jest możliwa w zakresie +3EV do -3EV. 

Przed rozpoczęciem pracy w systemie Canon-RT upewnij się, czy
Twój nadajnik lub lampa reporterska z trybem Master obsługują
komunikację Canon-RT.
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Wyzwalanie błysku

Wyzwalanie błysku za pomocą komunikacji Canon-RT cd.

1. Aby ustawić tryb komunikacji Canon-RT użyj przycisku funkcyjnego 1 i 
 przejdź do MENU1.
2. Za pomocą przycisku funkcyjnego 4 wybierz tryb TTL-C.
3. Następnie za pomocą przycisku funkcyjnego 1 przejdź do MENU2.
4. Użyj przycisku funkcyjnego 2 aby wybrać kanał komunikacji (na ekranie
 podświetli się ikona CH z numerem kanału). Zmiany kanału dokonaj za
 pomocą pokrętła regulacji. Wybór zatwierdź ponownym naciśnięciem
 przycisku funkcyjnego 2.
5. Naciśnij przycisk funkcyjny 3 w celu wyboru grupy (na ekranie podświetli 
 się ikona GR z literą grupy). Zmiany grupy dokonaj za pomocą pokrętła 
 regulacji. Wybór zatwierdź ponownym naciśnięciem przycisku 
 funkcyjnego 3.
6. Przytrzymaj i naciśnij przycisk funkcyjny 4 w celu wyboru ID 
 (na ekranie podświetli się ikona ID z numerem). Zmiany ID dokonaj za 
 pomocą pokrętła regulacji. Wybór zatwierdź ponownym naciśnięciem 
 przycisku funkcyjnego 4.
7. Wykonaj błysk testowy za pomocą wyzwalacza w celu sprawdzenia 
 poprawności zsynchronizowania urządzeń.

Wyzwalanie błysku za pomocą fotoceli

Lampa Jinbei HD610 Pro została wyposażona we wbudowaną fotocelę
umożliwiającą wyzwalanie błysku za pomocą błysku lub światła podczerwieni.

1. Aby ustawić tryb komunikacji optycznej użyj przycisku funkcyjnego 1 i 
 przejdź do MENU3.
2. Za pomocą przycisku funkcyjnego 3 aktywuj funkcję fotoceli (na ekranie
 wyświetli się ikona fotoceli, a funkcje wyzwalania radiowego zostaną
 dezaktywowane).
3. Za pomocą przycisku funkcyjnego 1 wróć do MENU1. 
4. Przyciskiem funkcyjnym 2 wybierz tryb błysku M, a następnie za pomocą
 pokrętła regulacji ustaw wartość błysku.
5. Wyzwól błysk testowy za pomocą błysku innej lampy lub wyzwalacza na
 podczerwień.

Wyzwalanie w trybie fotoceli jest wrażliwe na działanie 
niepożądanych snopów czy blików światła np. słonecznego.
Praca w tym trybie w warunkach instensywnego oświetlenia
zastanego może być mocno ogarniczona lub niemożliwa.

Lampa pracująca w trybie fotoceli musi „widzieć” błysk 
wyzwalający, dlatego należy pamiętać o unikaniu wszelkich
przeszkód w czasie pracy w trybie optycznym.

Wyzwalanie błysku za pomocą fotoceli cd.

Wyzwalanie błysku za pomocą przewodu synchro 3.5mm

Lampa Jinbei HD610 Pro posiada także wbudowane gniazdo synchronizacyjne 
3.5mm umożliwiające współpracę z systemami wyzwalania innych producentów 
bądź wyzwalanie błysku za pomocą przewodu synchronizacyjnego wpiętego 
bezpośrednio do aparatu.

1. Wepnij przewód synchronizacyjny do gniazda 3.5mm w lampie.
2. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU1.
3. Za pomocą przycisku funkcyjnego 4 wybierz tryb komunikacji radiowej
 z ikoną OFF.
4. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU3
5. Następnie za pomocą przycisku funkcyjnego 3 dezaktywuj funkcję
 fotoceli (na ekranie zniknie ikona fotoceli).
6.  Po dezaktywacji trybów radiowego i optycznego można ustawić moc
 błysku za pomocą pokrętła regulacji obracając je w lewo lub prawo. 
7. Wyzwól błysk testowy za pomocą zewnętrznego wyzwalacza w celu 
 sprawdzenia poprawności zsynchronizowania urządzeń.
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Pozostałe funkcje lampy

Sygnał dźwiękowy

Widoczna na ekranie ikona sygnału dźwiękowego informuje o jego aktywnym
statusie. Emitowany dźwięk informuje użytkownika o naładowaniu lampy i 
gotowości jej do użycia.

1. Przejdź do MENU3 używając przycisku funkcyjnego 1. 
2. Aby dezaktywować lub aktywować sygnał dźwiękowy użyj przycisku
 funkcyjnego 2. (na ekranie zniknie lub pojawi się ikona sygnału 
 dźwiękowego)

Niezależne nastawy lampy z aktywną funkcją Master możesz
wprowadzić jedynie z poziomu jej panelu sterowania. Nadajnik
pełni funkcję wyzwalania błysku (podobnie jak w przypadku
wyzwalania lampy za pomocą fotoceli).

Tryb Master - niezależna regulacja lampy podporządkowanej do nadajnika

Lampa Jinbei HD610 Pro została wyposażona w dodatkową funkcję niezależnej 
regulacji parametrów w momencie kiedy jest sparowana z radiowym 
wyzwalaczem Jinbei. Na przykład: kiedy w tej samej grupie lamp na wyzwalaczu 
ustawiona jest konkretna wartość błysku, to w lampie która ma aktywowaną 
funkcję Master można wprowadzić niezależne nastawy (lampy modelującej, 
mocy błysku) - nadajnik jedynie wyzwala błysk.

1. Wybierz typ komunikacji radiowej oraz ustaw kanał i grupę błysku
 tak aby skomunikować się z nadajnikiem radiowym Jinbei.
2. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU5.
3. Za pomocą przycisku funkcyjnego 2 wybierz tryb Master. Jego wybór
 sygnalizowany jest ikoną  widoczną na ekranie.
4. Na tym etapie możesz dowolnie zmieniać nastawy lampy (ustawienia
 światła modelującego oraz mocy błysku) niezależnie od ustawień
 na wyzwalaczu.
5. Aby dezaktywować funkcję ponownie wróć do MENU5 za pomocą
 przycisku funkcyjnego 1, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny 2. Ikona
 informująca o trybie Master zniknie z ekranu.

Sygnał dźwiękowy emitowany przy uruchomieniu lampy jest
niezależny od ustawień tej funkcji.

Światło modelujące

Lampa Jinbei HD610 Pro umożliwia pracę w dwóch trybach oświetlenia
modelującego - trybie proporcjonalnym oraz niezależnym.

1. Przejdź do MENU3 używając przycisku funkcyjnego 1. 
2. Używając przycisku funkcyjnego 4 możesz wybrać między dwoma
 trybami oświetlenia modelującego.
 a. Proporcjonalny polegający na oświetleniu automatycznie
  dostosowanym do zadanej mocy lampy. Jego wybór 
  sygnalizowany jest ikoną 
 b. Niezależny umożliwiający autonomiczny dobór mocy 
  oświetlenia lampy modelującej w 9 krokach. Jego wybór
  sygnalizowany jest ikoną             . Za pomocą pokrętła regulacji
  możesz zmienić jego nastawę w zakresie od 1 do 9. Wybór
  należy zatwierdzić naciskając przycisk funkcyjny 4.

Tryb Easy Cap

Ułatwia wycinanie fotografowanego obiektu z tła za pomocą maski przy obróbce
w programie graficznym. Funkcja opiera się na wykonaniu minimum dwóch
błysków z czego przynajmniej jeden musi oświetlić sam obiekt, a drugi samo tło
- otrzymana maska tła znacznie przyspieszy proces wycinania obiektu z tła.

1. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU4.
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 2 aktywuj Easy Cap. Na ekranie 
 pojawi się napis Easy Cap.
3. Przyciskiem funkcyjnym 3 włącz edycję ilości grup błysku w trybie
 Easy Cap. Pokrętłem regulacji dokonuje się zmiany ilości grup. Wybór
 zatwierdź ponownie przyciskiem funkcyjnym 3.

Minimalna ilość grup zawsze będzie wynosiła 2, maksymalna 6. 
Ilość lamp przypisanych do grupy jest nieograniczona. 

Aby móc skorzystać z funkcji Easy Cap wymagane są co najmniej
dwie lampy z obsługą tego trybu. 
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Błysk w trakcie zdjęć seryjnych

Lampa Jinbei HD610 Pro wspiera błysk w trybie zdjęć seryjnych. Urządzenie 
samo wykrywa tryb zdjęć seryjnych ustawiony w aparacie, automatycznie
ograniczając regulację mocy do połowy jej zakresu.

4. Za pomocą przycisku funkcyjnego 4 przyporządkuj lampę do grupy 
 błysku. Pokrętłem regulacji wybierz grupę. Wybór zatwierdź ponownie 
 przyciskiem funkcyjnym 4.

Ilość dostępnych grup jest bezpośrednio związana od ilości grup 
ustawionych w poprzednim kroku. 

Lampa nie posiada wyodrębnionego trybu pracy zdjęć seryjnych
i nie ma sygnalizacji pracy w tym trybie. 

Przykład:

Ustawiono dwie grupy błysku Easy Cap - All.2
• Lampa X podporządkowana do grupy błysku No.1 oświetla obiekt.
• Lampa Y podporządkowana do grupy błysku No.2 oświetla tło.

Pierwsze naciśnięcie spustu migawki wyzwoli grupę błysku No.1 oświetlając sam
obiekt. Drugie naciśnięcie spustu migawki wyzwoli grupę błysku No.2 oświetlając
samo tło.

Operację przypisania grup błysku Easy Cap należy przeprowadzić 
we wszystkich lampach, które chcemy wykorzystać. 

Pamiętaj o poprawnym połączeniu lamp za pomocą wyzwalacza
radiowego Jinbei.

Tryb Delay

Wyzwala błysk lampy z opóźnieniem w stosunku do momentu naciśnięcia 
spustu migawki w aparacie. Zakres opóźninenia wynosi od 00:01 do 30:00s.

1. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU5.
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 aktywuj funkcję Delay. Na ekranie 
 pojawi się napis Delay.
3. Przyciskiem funkcyjnym 4 podświetl wartość opóźnienia błysku. Wartość
 edytuj za pomocą pokrętła regulacji. Wybór zatwierdź przyciskiem 
 funkcyjnym 4.
4. Zsynchronizuj lampę z nadajnikiem i naciśnij spust migawki. Błysk
 zostanie wyzwolony z ustawionym opóźnieniem.

Tryb synchronizacji błysku HSS

W trybie synchronizacji HSS (AutoFP) błysk lampy Jinbei HD610 Pro jest 
zsynchronizowany z czasami otwarcia migawki w aparacie do wartości 1/8000s.
Funkcja ta przydaje się w warunkach pracy na małej przysłonie w warunkach
bardzo słonecznego dnia. 

1. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU1.
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 aktywuj funkcję HSS. Na ekranie 
 pojawi się ikona       .

Tryb HSS współpracuje w trybach radiowego wyzwalania błysku: 
TTL-ALL, TTL-C, TTL-N, TTL-F, TTL-S. Pamiętaj, że niektóre aparaty 
nie wspierają funkcji HSS, zwróć uwagę na specyfikację korpusu z 
którym pracujesz.

Tryb synchronizacji błysku FREEZE

W trybie synchronizacji FREEZE błysk lampy Jinbei HD610 Pro wyróżnia się 
ekstremalnie szybkim czasem błysku wynoszącym do 1/20000s. Funkcja ta 
przydaje się w przypadku realizacji dynamicznych sesji zdjęciowych.

1. Użyj przycisku funkcyjnego 1 i przejdź do MENU1.
2. Następnie przyciskiem funkcyjnym 3 aktywuj funkcję FREEZE. Na ekranie 
 pojawi się ikona       .

Tryb FREEZE jest dostępny jedynie w trybie błysku M.

Tryb Easy Cap cd.
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Zabezpieczenie termiczne

Zbyt intensywne używanie lampy (zwłaszcza wyzwalanie dużej ilości błysków na
pełnej mocy) moze uruchomić ostrzeżenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie
funkcjonuje dwuetapowo:

Migający komunikat OH na ekranie
Czas ładowania kolejnych błysków zostanie wydłużony. 

Świecący (nie migający) komunikat OH na ekranie
Lampa automatycznie przejdzie w stan zabezpieczenia termicznego blokując 
emisję błysku do momentu wystudzenia urządzenia.

Po pojawieniu się komunikatu OH wyłącz urządzenie i odłącz
je od zasilania pozostawiając do ostygnięcia na około 15 minut
lub do czasu samoistnego wygaszenia ikony OH z ekranu lampy.

Menu personalizacji lampy

Menu pozwala na edycję ustawień fabrycznych urządzenia takich jak: 
podświetlenie ekranu czy czas przejścia w tryb czuwania. Ponadto umożliwia
ustawienie konwersji wartości błysku w trybie TTL do trybu M.

Lista funkcji:

01. Back light - podświetlenie ekranu

MAX: Maksymalna jasność podświetlenia ekranu
MID: Standardowa jasność podświetlenia ekranu
MIN: Minimalna jasność podświetlenia ekranu

02. Sleep - przechodzenie lampy w stan czuwania (w minutach)

60: Lampa przejdzie w stan czuwania po 60 minutach bezczynności
30: Lampa przejdzie w stan czuwania po 30 minutach bezczynności
15: Lampa przejdzie w stan czuwania po 15 minutach bezczynności

Menu personalizacji lampy cd.

03. M=TTL - wyświetlanie konwersji M=TTL (w czasie pracy w trybie błysku
 TTL na ekranie pojawi się dodatkowa informacja o ekwiwalencie mocy
 w trybie M).

ON: Włączone
OFF: Wyłączone

04. Factory setting - resetowanie do ustawień fabrycznych

YES: Ustawienia lampy zostaną zresetowane do fabrycznych
NO: Lampa pozostanie przy ustawieniach użytkownika
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Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania

1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
 a.  Sprawdź poprawność instalacji baterii.
 b. Sprawdź czy styki baterii są czyste.
 c. Upewnij się co do poziomu naładowania akumulatora.
 d. W razie konieczności skonsultuj się z punktem sprzedaży.

2. Lampa modelująca nie świeci.
 a. Upewnij się, czy lampa modelująca została włączona (zwróć
  uwagę na ikony na ekranie).
 b. Sprawdź, czy grupa błysku w wyzwalaczu sparowanym z lampą
  ma dezaktywowaną lampę modelującą. W razie konieczności
  aktywuj światło modelujące z poziomu nadajnika.

3. Lampa nie błyska.
 a. Sprawdź, czy ustawienia kanału i grup są takie same jak w
  nadajniku i lampie.
 b. Upewnij się, że został wybrany odpowiedni tryb komunikacji
  bezprzewodowej.
 c. Zwróć uwagę, czy na wyświetlaczu nie pojawił się komunikat
  zabezpieczenia termicznego OH - więcej na stronie 21.
 d. Sprawdź stan palnika, w razie konieczności skontaktuj się
  z punktem sprzedaży w celu wymiany palnika.
 e. Upewnij się, że stopka nadajnika jest poprawnie zamocowana
  na aparacie.
 f. Sprawdź baterie w nadajniku, ewentualnie wymień je na nowe.

4. Lampa zbyt długo się ładuje do kolejnych błysków.
 a.  Upewnij się, że w urządzeniu nie zostało włączone ostrzeżenie
  przed przegrzaniem (migająca ikona OH na ekranie).

5. Lampa nie komunikuje się w trybie Canon RT.
 a. Upewnij się, czy wybrałeś tożsame ID komunikacji z nadajnikiem.

W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania 
problemu skontaktuj się z punktem sprzedaży lub punktem 
serwisowym. Nigdy nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, 
gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Model

Liczba przewodnia GN

Maksymalna energia błysku
Regulacja mocy błysku

Czas ładowania błysku

Tryb błysku

Czas trwania błysku

Temperatura barwowa błysku

Typ i moc lampy modelującej

Wyzwalanie błysku

Kanały komunikacji radiowej

Grupy komunikacji radiowej

Złącze synchro

Zabezpieczenia

Zasilanie

Masa

Wymiary

Dodatkowe funkcje

Jinbei HD610 Pro

80

600Ws
1.0~9.0 (1/256~1/1) / +-3EV

M / TTL

Nor: 1/1000~1/8500s

0.5~0.9s

FREEZE: 5500K +/-800K

Przycisk TEST / Wyzwalacz 2.4GHz /
Fotocela / Gniazdo synchro 3.5mm

16

10

3.5mm 5V

Easy Cap / Delay / FREEZE

Wentylator / Zabezpieczenie OH
25W LED 3000K

Akumulator Li-Ion 16.8V 6000mAh

2,18kg (bez akumulatora)

345 x 120 x 180mm

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
tel. 42 239-47-77, e-mail: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl

FREEZE: 1/1000~1/20000s

M/TTL/HSS: 5500K +/-100K


