
TRANSMITER BEZPRZEWODOWY
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INSTRUKCJA

Ważne informacje
Chronić urządzenie przed wodą i kurzem.
Chronić przed dziećmi.
Zawsze sprawdzaj czy baterie są właściwie umieszczone na swoim miejscu.
Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy - może wywołać atak epilepsji u osób chorych.
Prosimy wyjąć baterię i zaprzestać używania w poniższych przypadkach:
-gdy urządzenie upadło lub jego części poluzowały się
-gdy baterie uległy zniszczeniu (nie wyjmuj baterii gołymi rękoma)
-jeśli urządzenie wydaje dziwne dźwięki, czuć zapach przepalenia lub jest bardzo gorące.
Nigdy nie otwieraj urządzenia, nie odkręcaj mocowań - może to doprowadzić
do uszkodzenia urządzenia a nawet porażenia prądem.
Zawsze wyjmuj baterie po skończonej pracy.

Funkcje

Ultra-AF
Producent usprawnił wspomaganie automatycznego fokusa (AF) w transmiterze ST-E2,
spowodowało to zwiększenie maksymalnego jego zasięgu do 25 metrów.

Dostęp z poziomu menu aparatu
Transmiter ST-E2 jest kompatybilny z najnowszymi aparatami umożliwiając im kontrolę nad
urządzeniem z poziomu menu.
Zapewnia to łatwe i szybkie ustawienie poszczególnych parametrów.

Korekcja błysku
Możliwość korekcji błysku poprzez menu aparatu.

Wspiera FEB (bracketing ekspozycji)
Poprzez menu aparatu można ustawić FEB dla lamp obsługujących tę funkcję.

Wsparcie dla grupy lamp C
Sam transmiter pozwala n sterowanie dwoma grupami lamp A i B, jednak za jego pomocą
możemy z poziomu menu aparatu kontrolować również trzecią grupę C.

Funkcja lampy modelującej
Naciskając przycisk głębi ostrości w aparacie, transmiter wysyła sygnał do lampy która
wyzwoli kilka szybkich błysków w ciągu sekundy - potocznie nazywane trybem stroboskopu.

Obracana głowica
Po nałożeniu transmitera na sanki aparatu i dokręceniu pierścienia dociskowego, można
obrócić transmiter w lewo/prawo względem aparatu (o 135°). Pozwala to na lepsze
dopasowanie urządzenia względem lamp, często poprawiając transmisję.

 

 

1. Transmiter
2. Wspomaganie Auto-Fokus
3. Pierścień dociskowy
4. Gorąca stopka
5. Styki gorącej stopki
6. Pokrywka baterii
7. Wskaźnik korekcji błysku
8. Wskaźnik aktualnego kanału
9. Informacja o włączonej korekcji błysku

10. Przycisk [CH] -do zmiany kanałów
11. Przycisk [TEST]
12. Przycisk [RATIO] -włącza
       korekcję błysku
13. Informacja o pracy w trybach TTL
14. Informacja o pracy w trybie
       HighSpeed Sync
15. Przycisk [HSS] - włącza tryb
       pracy HighSpeed Sync
16. [POWER] - Włącznik / Wyłącznik
17. [LEFT] / [RIGHT] - przyciski do
       ustawiania korekcji błysku

Przygotowanie do pracy

Instalacja baterii
Otwórz komorę baterii przez przesunięcie pokrywki (rys. A) zgodnie z kierunkiem strzałki.
Włóż odpowiednie baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji do komory.
Upewnij się, że baterie zostały umieszczone prawidłowo. Zamknij pokrywkę (rys. B).

 

 

A. B.

Podłączenie do aparatu
Odkręć pierścień dociskowy  (rys. D) zgodnie z kierunkiem strzałki.
Wsuń do oporu stopkę transmitera w sanki aparatu (rys. E).
Dokręć pierścień dociskowy by transmiter nie poruszał się w sankach i nie wypadł (rys. F).
W celu zdjęcia trasmitera z aparatu, odkręć pierścień dociskowy i go wysuń.

D. E. F.

Podstawy Pracy

Objaśnienie przycisków
[POWER] - pozwala na włącznie bądź wyłącznie transmitera, w tym celu należy przytrzymać
                     przycisk 2 sekundy. Sugerujemy wyjęcie baterii po skończonej pracy.
[RATIO] - włącza zmianę ustawień korekcji błysku przy pomocy przycisków [LEFT] / [RIGHT].
[HSS] - włącza tryb szybkiej synchronizacji aparatu z lampą poprzez transmiter.
[CH] - przycisk pozwalający na zmianę kanałów pomiędzy: 1 / 2 / 3 / 4.
[TEST] - służy do testowego wyzwolenia lamp.

Włączenie i wyłączenie transmitera
Przytrzymując przycisk [POWER] przez 2 sekundy włączamy transmiter. Po zakończonej pracy
zaleca się wyjęcie baterii. Po włączeniu transmitera zaświeci się przycisk [TEST] oznaczając
gotowość do pracy. Możesz użyć przycisku [TEST] w celu sprawdzenia czy transmiter
nawiązał połączenie z lampą. W celu wyłączenia transmitera również przytrzymaj przycisk
[POWER] przez 2 sekundy.

Zmiana kanału
W celu zmiany kanału pracy należy użyć przycisku [CH]. Spowoduje to zmianę kanału
pomiędzy: 1 / 2 / 3 / 4. Zmiany kanałów używa się głównie gdy w pobliżu znajduje się inny
aparat wykorzystujący transmisję bezprzewodową.
Należy pamiętać, że lampy muszą być ustawione na ten sam kanał co transmiter.

Korekcja błysku
Poprzez menu aparatu możemy dokonać korekcji błysku w celu zmiany natężenia błysku
bez zmiany kompensacji ekspozycji. Można dzięki temu zmienić naświetlenie obiektu
znajdującego się w zasięgu lampy błyskowej, pozostawiając niezmienione naświetlenie tła,
które jest poza zasięgiem lampy. Funkcja ta jest zależna od modelu aparatu.

Bracketing ekspozycji (FEB)
Funkcję FEB można ustawić poprzez menu aparatu. Gdy funkcja bracketingu jest włączona,
należy wykonać 3 zdjęcia, nastąpi automatyczna kompensacja ekspozycji,
przykładowo: normal -> under -> over (ekspozycja normalna -> ujemna -> dodatnia).
Użycie tej funkcji pomaga zwiększyć szansę na prawidłowo naświetlony kadr.

Wspiera obsługę grupy C
Poprzez ST-E2 można ustawić w menu aparatu zarządzanie grupami lamp „A:B C”.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy model aparatu ma taką funkcję.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie posiada czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem.
Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia diody TTL oraz HSS zaczną migać na przemian
a transmiter zostanie zablokowany automatycznie. W takim przypadku należy odczekać
2 minuty przed ponownym użyciem.

Obracana głowica
Po nałożeniu transmitera na sanki aparatu i dokręceniu pierścienia dociskowego, można
obrócić transmiter w lewo/prawo względem aparatu (o 135°). Pozwala to na lepsze
dopasowanie urządzenia względem lamp, często poprawiając transmisję.

Wyzwolenie testowe
Niezależnie od trybu pracy transmitera przycisk [TEST] umożliwia wyzwolenie błysku
testowego w lampach ustawionych na tym samym kanale co urządzenie, w celu sprawdzenia
działania lamp i prawidłowej synchronizacji transmitera z lampami. Siła błysku testowego
jest zgodna z ustawieniami.

Tryb oszczędzania energii
Jeśli transmiter nie będzie używany przez 2 minuty przejdzie automatycznie w stan uśpienia.
Będąc w trybie uśpienia  automatycznie wyłączy się po 15 minutach jeśli nie zostanie
wznowiona praca. Żeby wznowić pracę gdy transmiter znajduje się w trybie uśpienia należy
nacisnąć dowolny przycisk na urządzeniu.

Automatyczna kontrola lamp

Przygotowanie lamp
W celu prawidłowego przygotowania lamp zalecamy postępowanie zgodnie z ich
instrukcjami.

Sprawdzić kanał komunikacji
Należy upewnić się, że transmiter jak i lampy z którymi pracujemy mają ustawione
identyczne kanały.

Ustawić aparat i lampy
Przy ustawianiu lamp należy pamiętać, że muszą one znajdować się w polu zasięgu
transmitera.
Przydatne wskazówki:
- należy wykorzystywać w lampach ruchome głowice, dzięki czemu czujnik znajdujący się
   w lampie kierujemy w stronę transmitera, zaś palnika zgodnie z potrzebą,
- dobrze sprawdzają się podstawki pod lampy, najczęściej są w komplecie z lampami,
   ułatwia to ustawienie lamp,
- wewnątrz pomieszczeń sygnał pomiędzy transmiterem a lampami można odbijać
   od gładkich, jasnych powierzchni,
- po ustawieniu lamp, aparatu z transmiterem należy sprawdzić przyciskiem testowym
   czy wszystko jest przygotowane,
- nie należy umieszczać żadnych przeszkód pomiędzy transmiterem a lampami,
  może to zakłócić pracę.

UWAGA! Przed podłączeniem urządzenia do aparatu należy upewnić się,
czy zarówno aparat jak i wyzwalacz są wyłączone!



Sprawdzić czy lampy są przygotowane
Gdy lampy będą odpowiednio przygotowane do pracy, ich promienie wspomagające
auto-fokus powinny migać.

Sprawdzić połączenie bezprzewodowe
Należy nacisnąć przycisk [TEST] w celu sprawdzenia prawidłowego ustawienia transmitera
i lamp. Jeśli wszystkie lampy zostaną wyzwolone zgodnie z ustawieniami oznacza to,
że wszystko jest gotowe do pracy. Jeśli jedna z lamp nie wyzwoli błysku trzeba sprawdzić
czy lampa jest ustawiona na prawidłowy kanał oraz czy sygnał transmitera do niej dociera.

Ustawienia korekcji błysku
Pracując w dwóch grupach lamp możemy ustawić korekcję błysku z użyciem trybów ETTL.

Ustawienie grup dla lamp
Należy ustawić lampy w dwóch różnych grupach. W celu zmiany grup w lampach należy
postępować zgodnie z instrukcją od używanych lamp.

Uwaga: w celu pracy z grupą lamp przypisanych do grupy C należy używać aparatu
wyposażonego w taką funkcję.

Ustawienie transmitera
Należy ustawić lampy w dwóch różnych grupach. 

Przyciśnij [RATIO]
Zaświeci się dioda sygnalizująca włączenie korekcji błysku.

Ustaw korekcję
Przyciskami [LEFT] i [RIGHT]
ustawiamy korekcję błysku w stopniu 8:1 do 1:1
lub od 1:1 do 1:8

Nota: w zakresie pomiędzy 8:1 a 1:8 dokonuje się zmian o 1/2. 

 

 

Ustaw aparat i przystąp do pracy
Aparat ustawiamy tak jak przy normalnych zdjęciach i rozpoczynamy pracę.

Błyski modelujące (funkcja stroboskop)
Ta funkcja jest dostępna tylko dla lamp posiadających funkcję nazywaną potocznie
stroboskopem. Jest to seria błysków trwających sekundę. W tym momencie możemy
sprawdzić jak będzie wyglądał oświetlony obiekt przez wizjer aparatu. W celu wywołania
funkcji błysków modelujących należy przytrzymać przycisk podglądu głębi w aparacie
(patrz instrukcja aparatu).

Szybka synchronizacja - HighSpeed Sync
W celu włączenia szybkiej synchronizacji należy nacisnąć przycisk [HSS],
zapali się odpowiednia dioda. Zalecamy przeczytanie działu o szybkiej synchronizacji
w instrukcjach aparatu i lamp.

Kontrola grup
Przykład:
Jeśli grupa A jest ustawiona dla 3 lamp, wtedy te lampy będą kontrolowane zgodnie
z ustawieniami dla grupy A. Jeśli ustawimy korekcję błysku dla grupy B w stosunku 1:2,
wtedy lampy w grupie B dadzą mocniejsze światło od grupy A.
Należy pamiętać, że lampy wraz z aparatem pracują w trybie automatycznym TTL.

przykładowa grupa A

Specy�kacja

Typ  transmiter mocowany na aparacie
Kanały  1, 2, 3, 4
Zasięg  maksymalny 25 metrów
Kąt transmisji poziomo: 40°
  pionowo: 30°
Kontrola grup A+B+C, A: B, A: B C (z menu aparatu)
Korekcja błysku 8:1 ~ 1:1 ~ 1:8, 13 poziomów
HighSpeed Sync Dostępny
Zasilanie  2x AA (baterie alkaiczne lub akumulatorki Ni-MH)
Ilość transmisji średnio 1500 (na nowych bateriach AA)
Wymiary  63x63x82 mm
Waga netto  115g
Funkcje dodatkowe Oszczędzanie energii
  Wyzwalanie światła modelującego (stoboskop)

UWAGA!
Nie należy kierować urządzenia bezpośrednio na oczy.
Może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Możliwe problemy i rozwiązania
Lampy nie są wyzwalane
 - Sprawdź baterie w transmiterze
 - Sprawdź baterie w lampach
 - Sprawdź czy transmiter jest odpowiednio podłączony do aparatu
 - Czy kanały są prawidłowo ustawione w transmiterze i lampach
 - Sprawdź czy lampy są ustawione odbiornikiem w stronę transmitera
 
Transmiter sam się wyłącza
 - Gdy transmiter nie jest jest używany lub nie dostaje żadnych sygnałów od aparatu przez
   15 minut automatycznie się wyłącza

Ekspozycja wydaje się być niedoświetlona
 - Lampy mogą znajdować się zbyt daleko od fotografowanego obiektu, przesuń lampę
   bliżej

Transmiter nie działa prawidłowo
 - Wyłącz i włącz ponownie transmiter
 - Sprawdź baterie

FREEPERS
90-203 Łódź
Pomorska 41
www.fripers.pl
e-mail: biuro@fripers.pl

Instrukcja została napisana na podstawie angielskiej wersji instrukcji dostarczonej
przez producenta. Wszystkie zawarte w niej dane techniczne i obsługa lampy zostały
sprawdzone przez obsługę techniczną dystrybutora i potwierdzone.
Logo YonGnuo oraz wszelkie inne znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami i należą
do ich prawowitych właścicieli.

Import i dystrybucja:


