
Opis ogólny.
 Lampa pierścieniowa MR-58 ma palnik zbudowany z 58 diod świecących o wysokiej jasności. Sterownik 
lampy może być montowany na większości aparatów ze standardową gorącą stopką*, a sama lampa przy 
użyciu odpowiedniego adaptera może być używana z obiektywami o różnych średnicach. Lampa posiada 
tryby błysku i pracy ciągłej, 7 poziomów jasności świecenia, a synchronizacja w trybie błysku działa do 
1/250s**.
 Lampa posiada także funkcję świecenia tylko prawą lub lewą stroną palnika, w celu osiągnięcia niety-
powych efektów świetlnych. Przy świeceniu całym palnikiem lampa nie tworzy cieni na obiekcie, dzięki 
czemu nadaje się wyśmienicie do fotografii makro, jak i filmowania.
 Lampa jest zasilana z dwóch baterii AA / R6, lub zewnętrznego zasilacza.
*W przypadku aparatów z niestandardową gorącą stopką należy zastosować odpowiedni adapter. 
**W niektórych przypadkach, zależnie od zestawu aparat-lampa, maksymalny czas synchronizacji może 
być niższy.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
•	 Przed podłączeniem lampy należy bezwzględnie wyłączyć zarówno lampę jak i aparat.
•	 Przy dłuższym okresie nieużytkowania lampy, należy ją wyłączyć i wyjąć baterie.
•	 Lampę należy przechowywać w suchym miejscu, nie zanurzać do wody, nie wystawiać na działanie 

deszczu czy wysokiej wilgotności.
•	 Nie używać lampy w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne i wybucho-

we.

Lampa pierścieniowa makro
MR-58

Instrukcja obsługi

•	 Przy montażu baterii należy zwracać szczególną uwagę na prawidłową biegunowość, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia, czy pożaru.

Opis produktu.

A - głowica lampy (LED)
B - przewód łączący głowicę ze sterownikiem
C - sterownik
D - kontrolka trybu pracy
E - kontrolka Lewo/Prawo
F - wskaźnik jasności świecenia
G - włącznik zasilania
H - regulacja jasności/trybu pracy

I - przycisk PILOT (test)
J - przycisk SET
K - gorąca stopka
L - pierścień blokujący
M - gniazdo zewnętrznego zasilania 3.5mm
N - pokrywa pojemnika na baterie
O - pojemnik na baterie
P - pierścień mocujący

Zawartość zestawu
1x lampa MR-58
1x pierścień mocujący 58mm
1x instrukcja obsługi



Przed pierwszym użyciem
1. Zasilanie.
Są dwa sposoby zasilania lampy: z baterii <BAT> i z zewnętrznego 
zasilacza <DC>.
•	 Instalacja/wymiana baterii: zamontować dwie baterie AA/R6, zwra-

cając uwagę na prawidłową biegunowość, zgodnie z oznaczeniami 
wewnątrz zasobnika. Baterie należy wymienić na nowe, gdy jasność 
świecenia lampy zaczyna zauważalnie słabnąć, lub działa ona 
niestabilnie. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii sterownik 
automatycznie wyłącza lampę, gdy poziom naładowania baterii 
spada poniżej dopuszczalnego poziomu.

•	 Podłączanie zewnętrznego zasilacza: podłączyć wyjście zasilacza do 
gniazda w sterowniku. (zasilacz nie jest częścią zestawu).

* Sugerowane jest zastosowanie dwóch akumulatorów AA/R6 NiMH.

2. Montaż głowicy.
•	 Wybrać pierścień mocujący odpowiedni do średnicy posiadanego 

obiektywu. Wkręcić adapter w obiektyw w miejsce filtru.
•	 Nasunąć palnik na adapter do końca. Palnik można obracać na 

adapterze.

3. Montaż sterownika.
•	 Odkręcić pierścień mocujący.
•	 Wsunąć stopkę sterownika w gniazdo gorącej stopki 

aparatu.
•	 Dokręcić pierścień mocujący.

Ustawienia.

1. Przesunąć włącznik zasilania 
do pozycji BAT lub DC, w zależ-
ności od zastosowanego źródła 
zasilania.

2. Kontrolki na sterowniku 
zapalą się i lampa rozpocznie 
domyślnie pracę w trybie, który 
był używany ostatnio.

3. Przyciskami na panelu 
sterownika ustawić parametry 
pracy.

1. Zmiana trybów pracy.
1. Przyciskiem SET wejść do wyboru trybu pracy. Kontrolka F/L zacznie migać.
2. Klawiszami + / - wybrać tryb pracy błyskowy lub światło ciągłe. Kontrolka będzie świecić na zielono 
przy wyborze trybu błyskowego, a na czerwono w trybie światła ciągłego. Ponowne wciśnięcie przycisku 
SET spowoduje zatwierdzenie zmian, kontrolka F/L przestanie migać.

Kontrolka trybu pracy świeci 
się na zielono w trybie bły-
skowym.

Kontrolka trybu pracy świeci 
się na czerwono w trybie 
światła ciągłego

1. Świecenie lewej/prawej strony lampy.
Po ustawieniu trybu pracy przechodzi się do włączenia połówek palnika. Zależnie od poprzednich 
ustawień, będzie migać kontrolka L, R lub obie. Klawiszami + / - przełącza się kolejno między stroną 
lewą, prawą lub obydwiema. Klawiszem SET należy zatwierdzić ustawienia. Kontrolki połówek przestaną 
migać i będą wskazywać bieżące ustawienia.

•	 W trybie światła ciągłego palnik swieci cały czas, zgodnie z ustawieniami na sterowniku. Tryb ten 
może być wykorzystywany zarówno do robienia zdjęć jak i filmowania.

•	 W trybie błysku palnik błyska w momencie wyzwolenia przez aparat lub testu, zgodnie z ustawie-
niami na sterowniku. Tryb ten jest wykorzystywany do zdjęć z bliskiej odległości.

* W trybie ustawień, po okresie 8s bezczynności automatycznie zostanie zapisany bieżący tryb pracy 
lampy.



Praca z lampą.
1. Ustawianie jasności świecenia lampy.
Jasność świecenia może być regulowana zarówno w trybie 
błyskowym jak i światła ciągłego. Można ustawić jeden z 
7 poziomów świecenia za pomocą klawiszy + / -.

2. Błysk testowy (tylko w trybie błysku).
W trybie błysku, lub w czasie ustawień trybu błysku można wywołać 
błysk testowy przyciskiem PILOT na sterowniku.

3. Wspomaganie ustawiania ostrości (tylko w trybie błysku).
•	 Przytrzymanie wciśniętego przycisku PILOT przez 2s spowoduje 

włączenie się funkcji wspomagania AF.
•	 Wciśnięcie do połowy spustu migawki w aparacie spowoduje 

świecenie lampy z małą mocą, wspomagając tym samym ustawienie 
ostrości w trudnych warunkach oświetleniowych. Po kilku sekun-
dach lampa się wyłączy.

•	 Wyłączenie tej funkcji odbywa się przez przytrzymanie przycisku 
PILOT przez 2s.

* Funkcja ta działa tylko przy aparatach DSLR Canon i Nikon.

4. Użycie błysku.
W trybie światła błyskowego lampa jest wyzwalana synchronicznie z 
przyciskiem migawki w aparacie.

* Lampa pierścieniowa jest zaprojektowana do pracy z obiektywami ma-
kro. Inne obiektywy mogą się obracać w trakcie ostrzenia, zatem sugero-
wane jest przy pracy z lampą korzystanie z trybu ostrzenia manualnego 
przy pracy z innymi obiektywami.

Rozwiązywanie problemów.
1. Nie można włączyć lampy (lub automatycznie się wyłącza).
•	 Źle założone baterie, lub rozładowane.
- Założyć poprawnie baterie lub wymienić na nowe.

2. Zdjęcia prześwietlone lub niedoświetlone.
•	 Trzeba poprawnie ustawić parametry lampy.
- W pierwszej kolejności wyregulować jasność świecenia lampy. Następnie trzeba spróbować skorygować 
ustawienia ekspozycji w aparacie (przysłona / migawka / ISO / kompensacja ekspozycji)

3. Wyzwala się poprawnie błysk testowy, ale lampa nie błyska przy wyzwalaniu migawki.
•	 Sterownik nie jest poprawnie zamontowany na aparacie, lub styki w stopce są zabrudzone.
- Założyć poprawnie sterownik, lub przeczyścić styki.

* Niektóre z aparatów w specjalnych trybach pracy (jak np „Live view”) mogą nie współpracować z tą 
lampą. Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi aparatu.

Specyfikacja.

Nazwa MR-58 LED Macro Ring Flash
Źródło światła 58 szt diod LED o wysokiej jasności
Tryby pracy błysk, światło ciągłe
Max. czas synchronizacji 1/250s *
Liczba przewodnia GN 12
Jasność LED 350lm
Tryby świecenia palnika lewy, prawy, całość
Zasięg błysku 5-100cm
Temperatura barwowa 5500K
Dostępne średnice adapterów 52mm, 58mm, 62mm, 67mm
Zasilanie 2x baterie/akumulatory NiMH AA/R6

lub zasilacz zewnętrzny 3,3V 1,5A
Czas działania ok. 1,5h (światło ciągłe, 2x akumulatory NiMH AA/R6)
Wymiary sterownik: 92,7x43,5x29mm

głowica: 108x108x27mm
Waga 162g

* Maksymalny czas synchronizacji przy niektórych ustawieniach aparatu może być mniejszy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów urządzenia bez uprzedzenia.

IMPORTER:


