مخصوص دوربین های کانن ،نیکون دیجیتال SLR

جزوه آموزشی

برای اعتماد وخرید محصوالت نایسین از شما سپاسگزاریم
لطفا پیش از کار با این فالش ،این جزوه آموزشی را با دقت بخوانید و با مراجعه به
جزوه آموزشی دوربینتان ،درک بهتری ازعملکرد دوربین و فالش بدست آورده و از کار
با آنها لذت ببرید.
نایسین  i40نوع کانن و نیکون برای استفاده با دوربین های تک لنزی ،بازتابی دیجیتالی کانن ،نیکون و
دوربین های کامپکت دارای کفشک فالش و با آخرین سیستم کنترل نوردهی از راه لنز طراحی شده است.
لطفا به خاطر داشته باشید که :فالش  i40کانن ونیکون با دیگر دوربینها بصورت TTLکار نمی کند.

ویژ گی برجسته:
ویژگی برجسته i40بکارگیری کلید چرخشی
است که به سرعت میتوان به هر گزینشی
دسترسیپیدا کرد.
کارکرد حفاظتی فالش:
هنگامی که المپ  LEDقرمزآغاز به چشمک زدن
می کند ،به معنی گرم شدن فالش است المپ LED
هنگام شارژفالش نیزبه رنگ قرمز درمی آید.
هنگامی که  LEDسبز شد،فالش شارژ شده ومی توان با
آن نوردهی کرد.

دوربین های سازگار
لطفا برای دریافت جدول دوربین های سازگاربا فالش ودیگر جزییات وبرنامه های
بروزکردن فالش به سایت های زیر مراجعه کنید.
http://www.nissin-japan.com
http://www.nissindigital.com
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آموزش های ایمنی

توجه

این بخش از آموزش های ایمنی حاوی اطالعات مهم ایمنی محصول و کاربرد
مناسب آن است ،آن را قبل از استفاده از فالش به دقت بخوانید.
توجه

این نشانه ،خطر یا احتمال خطر جدی را گوشزد می کند.
• فالش شامل قطعاتی است که در ولتاژبسیار باال کار می کند .سعی نکنید آن را باز کرده یا
تعمیر کنید .این کار توسط افراد متخصص انجام پذیر است.
• هنگامی که فالش باز و یا شکسته شده است ،قطعات داخلی آن را لمس نکنید.
• از فواصل نزدیک به طرف چشم فالش نزنید ،این کار می تواند به چشم آسیب برساند.
• هنگام عکسبرداری از افراد به ویژه کودکان ،فالش را از آن ها دور نگهدارید .کمترین فاصله
توصیه شده برای استفاده از فالش به سمت صورت یک متر است.
• در کلگی فالش ،صفحه نرم کننده نور (دیفیوز) وصفحه باز تابنده نور جهت پرکردن سایه ها
پیش بینی شده است.
• فالش را در مکان هایی که مواد آتش زا ،گازهای آتش گیر و یا مواد شیمیایی و مشابه آن وجود
دارد قرار نداده و استفاده نکنید زیرا می تواند باعث آتش سوزی و یا شوک الکتریکی شود.
• فالش را با دست خیس لمس و یا درآب استفاده نکنید زیرا فالش دارای ولتاژ باالی د اخلی
است واحتمال شوک الکتریکی وجود خواهد داشت.
• از فالش مستقیما به سوی راننده در حال رانندگی استفاده نکنید.
• از فالش و پنجره نوردهی آن نزدیک به بدن کودکان و دیگران استفاده نکنید چون احتمال
سوختن وجود دارد.
• باتری را درست در محل مربوطه قرار دهید ،نصب باتری بدون توجه به قطب های باتری
سبب نشت باتری و ایجاد حرارت زیاد و انفجار خواهد شد.

احتیاط
این عالمت نشان دهنده آسیب و یا ایجاد اشکال در سیستم است.
• فالش را در جاهایی که گرمای بیش از  40درجه سانتی گراد دارد قرار نداده و نگهداری نکنید،
به ویژه داخل اتومبیل زیرآفتاب.
• فالش ضد آب نیست ،آن را دور از باران ،برف و رطوبت نگهداری کنید.
• از بنزین و تینر و یا مواد الکلی دیگر برای نظافت فالش استفاده نکنید.
• از فالش یا دوربین های خارج از لیست دوربین های سازگار با آن استفاده نکنید در غیر این
صورت احتمال آسیب به فالش و دوربین وجود دارد.
• هنگامی که برای مدت زمان طوالنی از فالش استفاده نمی کنید باتری ها را از آن خارج کنید.
• به فالش فشار وارد نکنید آن را بر روی سطوح سخت نیاندازید.
• هنگام استفاده از منبع برق خارجی ،آموزش های ایمنی مربوطه را به دقت بخوانید و از
روش های کار با آن به دقت پیروی کنید.
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نامگذاری بخش های گونا گون فالش
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صفحه پرکننده سایه ها
کلگی فالش
صفحه نرم کننده نور
منبع نوربرای فیلم برداری
سنسور نوردهی به روش جدا از دوربین وفرمان از راه دور
نورکمکی برای فوکوس خودکار
پایه
اتصاالت پایه فالش
کلید خاموش/روشن فالش
المپ پیلوت( دکمه تست فالش)
کلید چرخشی گزینش عملکرد فالش
دکمه آزاد کننده فالش از کفشک
نشانگر توان نوردهی فالش
درب جای باتری

 Aالمپ نشانگر A
 Bالمپ نشانگر B
 Cالمپ نشانگر C
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راه اندازی ساده فالش
جایگذاری باتری
باتریهایی را که می توان استفاده کرد عبارتند از :باتریهای آلکاالین ،باتریهای لیتیوم و باتریهای
نیکل متال هاالیدNiMH
 -1درب جای باتری را باز کنید وچهار باتری AA
مانند شکل ،درون آن قراردهید.

 -2از جایگذاری باتریها با توجه به نشانه های +و-
آن درون جای باتری ،مطمئن شوید.

 -3در جای باتری را بسته و آن
را به عقب بلغزانید.

هنگامی که زمان شارژ فالش از  30ثانیه گذشت،
باتریها را با یکسری باتری تازه عوض کرده و یا باتری
قابل شارژ را دوباره شارژ کنید.

توجه
توصیه می شود هر چهار باتری از یک نوع و یک برند باشند وهمگی باتری ها را با هم عوض کنید.
جایگذاری اشتباه باتری ها جریان ورودی به باتری را وصل نخواهد کرد.
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راه اندازی ساده فالش
فالش  i40دارای مدار قطع انرژی برای حفظ توان باتری ها است
برای حفظ توان باتری در صورتیکه دودقیقه از فالش استفاده نشود و فالش در مدهای  Aو مد
 TTLومد توان دستی باشد  i40 ،بصورت خودکار به مد آماده خواهد رفت.
در مدهای  SDو SFومد جدا از دوربین  TTLبی سیم این زمان پنج دقیقه خواهد بود
هنگامی که فالش در مد آماده باشد  ،المپ پیلوت هر دو ثانیه چشمک می زند که نشان دهنده
اینست که فالش در مد آماده است .
برای روشن کردن دوباره فالش  i40دکمه شاتر راتا نیمه فشرده ویا هر کدام از دکمه های فالش را
فشار دهید.
در حالتی که از فالش در مد آماده بیش از شصت دقیقه استفاده نشود  ،فالش بطور کامل
خاموش خواهد شد.
برای روشن کردن دوباره  i40اولین مرحله روشن کردن فالش را انجام دهید.

قابلیت حفاظتی گرمایی
هنگامی که از فالش بیش از بیست یا سی بار با توان کامل بصورت پشت سرهم استفاده شود،
برای حفاظت از مدارات فالش i40،بصورت خودکار خاموش می شود.
وبصورت خودکار فالش پس ازپانزده دقیقه که بصورت غیر فعال باشد دوباره بازیافت می شود.
و در این حالت المپ پیلوت هر  1/5ثانیه برنگ قرمز چشمک خواهد زد.
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نصب  i40روی دوربین

 -1پایه  i40را درون کفشک دوربین بلغزانید.
 -2از قفل شدن پایه فالش درون کفشک که
همراه با صدای کلیک است مطمئن شوید

جدا کردن  i40از دوربین

• دکمه باز کننده قفل فالش را فشار دهید و پایه
 i40را از درون کفشک بیرون بکشید.
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روشن کردن فالش
• دکمه  On/Offرا فشار دهید -المپ پیلوت برنگ
قرمز روشن میشود که نشاندهنده روشن بودن
فالش است.
• المپ نشانگر  Aروشن می شود .
• پس از چند ثانیه المپ پیلوت سبز می شود در این
حالت  i40آماده نوردهی است .
• برای آزمایش فالش  ،المپ پیلوت را فشار دهید .
• برای خاموش کردن فالش بصورت دستی دکمه
 On/Offرا یک ثانیه فشرده نگهدارید

نشانگر برنامه
شیوه وعملکرد فالش i40
نشانگر را بچرخانید و عملکرد موردنظر را گزینش کنید .
نوردهی برای فیلمبرداری :
استفاده از المپ نوردهی ویدىو بر روی بدنه فالش در 9پله  Aمد کامال خودکار

مد فول اتوماتیک:

نوردهی فالش برای نوردهی مناسب تر بطور کامل با دوربین کنترل می شود .

مد کنترل نوردهی از طریق لنز :

نوردهی فالش بطورخودکار با دوربین کنترل می شود ولی میتوان نوردهی
فالش را متناسب با نیاز سوژه تغییر داد .

مد تنطبمات دستی :

مد دستی انتخاب توان نوردهی موردنیاز روی فالش

مد جدااز دوربین دیجیتال
 SFمد جدا از دوربین برای دوربین های آنالوگ
مد جدا از دوربین بی سیم ( ) A/B/C

قراردادن چندین فالش (جدا از دوربین) وکنترل خالق نوردهیTTL
با توان نوردهی دستی
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نوردهی برای فیلمبرداری
•  i40را بر روی دوربین جایگذاری کرده سپس دکمه  On/Offرا برای روشن کردن آن فشاردهید .
• المپ نشانگر  Aروشن می شود .
قراردهید .
• نشانگرچرخشی را بر روی مد
• المپ نشانگر  Cبرنگ آبی روشن می شود .
• می توان توان نوردهی را با چرخاندن نشانگر توان نوردهی در  9سطح نوردهی تنظیم نمود .

توجه
زمان نوردهی  LEDبرای فیلمبرداری با یکسری باتری تازه تقریبا 3.5ساعت خواهد بود .

تنظیم زاویه تابش نور فالش بصورت دستی
• دکمه On/Offرا برای روشن کردن فالش فشار دهید .
• تنظیم زاویه تابش در مدهای  Mو  SD، SFو بی سیم کار می کند .
• دکمه  On/offرا به مدت سه ثانیه فشرده نگهدارید تا رنگ نور
پیلوت بر طبق زاویه نوردهی روشن شود .
* * صفحه پر کننده سایه ها را بیرون بکشید (.مانند شکل)
در زیر آن رنگهای مختلف هم ارز زاویه تابش نشان داده شده است .
سبز  :خودکار
آبی تیره 24 :میلیمتر
ارغوانی 50 :میلیمتر
آبی روشن 80 :میلیمتر
نارنجی 105 :میلیمتر

توجه
زاویه تابش دستی گزینش شده در حافظه فالش تا هنگامی که فالش روشن است بدون تغییر باقی می ماند
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نوردهی  i40بصورت خودکار
دوربین های کانن
کامال خودکار،
برنامه ،
دستی
تقدم سرعت شاترویا

تقدم روزنه

دوربین های نیکون
کامال خودکار ،تقدم روزنه
برنامه ،
دستی
تقدم سرعت شاتر ،ویا
در همگی مدهای لیست شده در باال  i40،بطورکامل بصورت TTL ،ETTL ،و ETTLII
در دوربین های کانن و TTL-1در دوربین های نیکون در سیستم خودکار فالش کار میکند.
•  i40ا کنون در سیستم کنترل خودکار فالش توسط دوربین تنظیم شده است .
• دکمه شاتر را تا نیمه فشاردهید و سوژه موردنظر را فوکوس کنید .
• سرعت شاتر ،دهانه روزنه ونشانه فالش ( ) در منظره یاب دوربین دیده میشود .
• یک عکس بگیرید i40،نوردهی می کند ونتیجه فورا در صفحه نمایشگر  LCDدوربین
دیده خواهد شد .
• هنگامی که فاصله کانونی لنز را تغییر می دهید  ،فالش فورا زاویه تابش نور را با زاویه
دید لنز منطبق می کند .
• سطح پوشش نوردهی  i40پاسخگوی زاویه دید لنز( 105mm- 24استاندارد دوربین با
فیلم  ) 135خواهد بود .
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مد عکسبرداری را بر روی دوربین تنظیم کنید  ،زاویه دید لنز را تنظیم و با  i40بر روی
دوربین عکس بگیرید.
 i40مکمل دوربین شما در عکسبرداری زنده وخالق خواهد بود ،تقریبا همگی کارها
توسط دوربین انجام می شود و شما تنها دوربین را کنترل می کنید .
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سرعت شاتر

تنظیم روزنه

کنترل بر روی دوربین

خودکار

خودکار

خودکار

خودکار

خودکار

خودکار

دستی

خودکار

خودکار

دستی

دستی

دستی

هرسرعت شاترکه بتوان
انتخاب کرد
هر دهانه روزنه ای که
بتوان انتخاب کرد
هر ترکیب سرعت شاتر ودهانه
روزنه ایکه بتوان انتخاب کرد

لذت عکاسی با فالش
تغییر توان نوردهی فالش با کنترلTTL
با تازه ترین سیستم کنترل نوردهی فالش بصورت  TTLبرای بیشتر نوردهی های درست فالش،
سطح توان نوردهی فالش همیشه بصورت خودکار با دوربین کنترل می شود .ا گر شما بخواهید،
می توانید نور فالش را نرم کرده ویا نوردهی فالش را ضعیف تر کنید  ،یا نور بیشتری به موضوع مورد
عکاسی بتابانید بطوریکه فضای سوژه ویا زمینه آن بدون تغییر باقی بماند .
سوزه برای هر شرایطی بسرعت تنظیم کند  i40را
 i40می تواند سطح نوردهی را متناسب با نیاز ِ
بر روی دوربین سوار کرده دکمه On/Offرا برای روشن کردن فالش فشار دهید .

• المپ نشانگر Aروشن خواهد شد .
• با چرخاندن کلید چرخشی مد TTLرا گزینش کنید .
• المپ نشانگر  Cروشن خواهد شد .
• برای تنظیم میزان تغییر در نوردهی فالش دکمه چرخشی مربوطه
را برای سطح نوردهی مورد نظر بچرخانید .
• میزان تغییرات بصورت جبرانی در 9پله و هر پله به میزان،1/2 EV
از +1/5 ، +1 ، +0/5 ، 0 ، -0/ 5 ، -1 ، -1/5 ، -2و +2EVاست.
• با میزان تغییر مورد نظر در نوردهی فالش  ،یک عکس بگیرید سوژه با تاثیر نوردهی مورد نیاز
نوردهی شده بدون اینکه در زمینه عکس تغییری ایجاد شده باشد.
• در برخی از دوربین ها  ،میزان تغییر نوردهی فالش در منوی دوربین پیش بینی شده است.
هنگامی که تغییر موردنیاز بر روی دوربین تنظیم می شود  ،هر تغییر دیگری که بر روی i40
تنظیم شده باشد ،به مقدار تنظیمی بر روی دوربین اضافه می شود .
( بعنوان مثال ا گر بر روی فالش  +1EVتغییر ایجاد شده باشد و روی دوربین  ، +1/3کل میزان
تغییر نوردهی برابر با  +2/3خواهد بود).
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نوردهی فالش بصورت دتی
در بعضی مواقع  ،و یا درشرایط ویژه نیاز به نوردهی با فالش برحسب درک خودتان به جای نوردهی
خودکار فالش دارید  ،می توانید  i40را برای نوردهی غیرخودکار بکار گیرید و توان نوردهی فالش را در 9
پله مختلف  ،متناسب با خواست خودتان تنظیم کنید.
•  i40را روی دوربین سوار کرده و دکمه  On/Offرا برای روشن
کردن فالش فشار دهید.
• المپ نشانگر  Aروشن خواهد شد.
• کلید چرخشی عملکرد فالش را چرخانده  M،را گزینش کنید.
• المپ نشانگر  Bروشن خواهد شد.
• می توانید توان نوردهی فالش را با چرخاندن کلید چرخشی
توان نوردهی (، 1/8 ، 1/16 ، 1/32 ، 1/64 ، 1/128 ، 1/256
 1/2 ، 1/4و  1/1توان نوردهی کامل ) را انتخاب کنید.
• مد عکسبرداری {( }AVکانن) و [( ]Aنیکون) و یا  Mرا گزینش کنید.
• عدد روزنه و یا سرعت شاتری را که می خواهید تنظیم نموده  ،با دوربین سوژه موردنظر را فوکوس
کنید و دکمه شاتر را فشار دهید .
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فالش جدا از دوربین بی سیم
 i40بعنوان فالش جدا از دوربین دارای سیستم کنترل فالش به روش بی سیم وجدا از دوربین است.
میتوانید با استفاده از چندین فالش جدا از دوربین که از جهات گونا گون نور تابش می کنند از ثبت
صحنه ها از عکاسی خالقانه با فالش لذت ببرید  .سه مد جدا از دوربین در  i40پیش بینی شده است،
جدا از دوربین دیجیتال ( )SDبرای سیستم های دارای پیش فالش؛ سیستم فالش جدا از دوربین با
سیستم نور دهی تک فالش ( )sfو یا جدا از دوربین بی سیم  ،) ( TTLکه می توان در آنها از همگی
کانالها و گروه های  A , B , Cاستفاده کرد .
 : SDدراین مد  i40،با سیستم پیش فالش همزمان است  ،فالش اصلی در مد ETTL
(  ETTLو ETTLIIدر کانن و  i-TTLدر دوربین های نیکون) تنظیم خواهد شد.
 : SFدراین مد  i40،با سیستم های سنتی که تک فالش نور دهی میکنند هم زمان است .فالش
اصلی در مد دستی ( )Mتنظیم خواهد شد .سیستم های نور دهی استودیو با این مد همزمان
هستند .این مد برای عکاسی به صورت شاتر باز ( )open flashو همچنین فالش های استاندارد موجود
در بازار در دسترس است.
• دکمه On/Offرا برای روشن کردن فالش فشار دهید.
• المپ نشانگر  Aروشن خواهد شد.
• کلید چرخان عملکرد دوربین را روی  SD/SFتنظیم کنید تا المپ
نشانگر  Aچشمک بزند.
• المپ نشانگر  Bروشن می شود.
• با چرخاندن کلید چرخان توان نور دهی مقادیر از 1/128 - 1/256
  1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64تا  1/1توان کامل راانتخاب کنید.

جدا از دوربین  TTLبی سیم :

ٰ
نیکون ،دراین سیستم  i40،با سیستم جدا از دوربین بی سیم هم زمان بوده ،در
سیستم های کانن و
همگی کانال ها و گروه های  A/B/Cدیجیتال فالش کار می کند.
• دکمه  On/Offرا برای روشن کردن فالش فشار دهید.
• المپ نشانگر  Aروشن خواهد شد.
• کلید چرخان عملکرد را برای ( )A,B,Cقرار دهید تا المپ نشانگر  Aچشمک بزند.
• تعدادی فالش (به صورت جدا از دوربین ) در جاهای مورد نظر قرار دهید و نور دهی آنها رابه صورت
خالقانه به صورت  TTLو یا دستی کنترل کنید.

13

تنظیم  i40به صورت جدا از دوربین
•  i40را روشن کنید وهنگامی که المپ پیلوت روشن شد  ،کلید چرخان عملکرد فالش را بر
روی عملکرد مورد نظر قراردهید .
• هنگامی که فالش در مد SDو یا  SFتنظیم شده است ،کلید چرخان عملکرد توان فالش
رابرسطح نوردهی موردنظر از 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 - 1/256
  1/2تا  1/1توان کامل قرار دهید .• هنگامی که فالش در مد بی سیم قرار دارد  ،سطح نوردهی آن توسط فالش اصلی کنترل
می شود  .کنترل فالش جدا از دوربین در همگی کانال ها و گروه های  A,B,Cانجام می گیرد
• فالش را در جای مناسب قرار دهید  .سنسور جدا از دوربین در شرایط نامناسب نظیر
جاهای خیلی روشن به فالش اصلی پاسخ نمی دهد.
• از کفشک همراه فالش استفاده کنید ،که می توان آن را در هر جای صاف و یا بر روی
سه پایه قرار داد.

توجه
هنگامی که از زوم خودکار فالش استفاده می شود  ،زاویه تابش فالش درحالت جدا از دوربین
بصورت از پیش تعیین شده برابر با زاویه دید لنز  35mmاست در اینصورت برای تغییر آن  3ثانیه
دکمه  On/Offرافشرده نگهدارید تا رنگ المپ پیلوت برنگ مورد نظر درآید ( .نوشته روی بدنه
فالش) کفشک های فلزی موجود در بازار برای استفاده از فالش توصیه نمی شود،زیرا احتمال
آسیب به اتصاالت پایه فالش واتصال کنتا کتها به یکدیکر وجود دارد .

عکسبرداری
مد عکسبرداری را روی دوربین گزینش کنید  ،موضوع عکسبرداری را از زاویه مناسب
فوکوس کنید وعکس بگیرید .
فالش جدا از دوربین همزمان با فالش اصلی
از زاویه دیگری موضوع عکسبرداری را روشن
می کند .سیستم خودکار خاموشی فالش در
این حالت کار میکند و ا گر بیش از شصت
دقیقه از فالش استفاده نشود آن را خاموش
می کند.
هنگامی که از فالش بصورت جدا از دوربین
استفاده می شود  ،زاویه تابش خودکار فالش
برابر زاویه دید لنز  35mmاست .
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همزمانی با سرعت باالی شاتر
•  i40همزمانی باسرعت باالی شاتر را تا  1/8000ثانیه پشتیبانی می کند
• المپ نشانگر  Aروشن می شود .
• همزمانی سرعت باال:در مدهای  A ،MوTTL
• در دوربین های کانن قابلیت  HSSو در دوربین نیکون توانایی FPخودکار را فعال کنید .
• برای اطالعات مورد نیاز برای انجام اینکار به جزوه آموزشی دوربینتان مراجعه کنید.

پر کردن سایه ها وصفحه نرم کننده نور وساخت با کس
در فواصل کوتاه وعکاسی پرتره با فالش ،نباید نور خیلی تیز و یا قوی
به سوژه تابانیده شود  ،دراینحالت از صفحه پرکننده ویا سافت با کس
استفاده کنید .
• ا گر فاصله سوژه کم بود (حدود  2متر) کلگی فالش را  90درجه روبه باال
بگردانید و صفحه پرکننده را از کلگی بیرون بکشید( .مانند شکل)
• بطور معمول یک عکس بگیرید  ،تابش کوتاه نور فالش سبب ایجاد
طراوت در سوژه در نور طبیعی خواهد شد.
• این تابش کوتاه نور فالش هنگامی که از کودکان عکس گرفته می شود
آنها را نمی ترساند .
• سافت با کس را روی کلگی فالش بکشید تا نورتابشی فالش نرم شده
وسایه ها را پرکند .
• این فناوری برای حذف سایه ها هنگامی که در زیر درخت عکس گرفته
می شود بسیار مفید است .

• برای عکسبرداری چهره  ،صفحه نرم کننده نور رابیرون بکشید وبر روی
پنجره نوردهی فالش قرار دهید  ،این صفحه نیز نور فالش را نرم تر می کند.
• از آنجائیکه صفحه نرم کننده نور سطح تابش فالش را گسترش می دهد،
در این حالت میتوان با لنز  16mmنیز کار عکسبرداری را انجام داد.
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نوردهی بازتابی

هنگامی که سوژه در جلو دیوار قرار گرفته باشد،
وبا فالش به روش معمول نوردهی می کنیم ،سایه
تند ناخواسته ای در پشت سوژه ودر روی دیوار
ایجاد خواهدشد ،که عکس خوبی نخواهد بود.
نور فالش را به سقف ویا دیوار بتابانید ،سوژه
بانوری نرم روشن شده وسایه تند در پشت سوژه
ایجاد نخواهد شد .

• کلگی فالش به سمت باال با زاویه  45درجه 60 ،درجه  75 ،درجه  90،درجه چرخش می کند.
• و نیز کلگی فالش به سمت چپ می توان در پله های  30درجه  60 ،درجه  90 ،درجه 120 ،
درجه 150 ،درجه و 180درجه ویا به سمت راست  30درجه  60 ،درجه  150 ، 120 ، 90 ،و180
درجه چرخانید .
• ونیز می توان از ترکیب چرخش کلگی به باال و کناره ها بصورتی که در شکل دیده می شود
استفاده نمود .
• هنگامی که از فالش به صورت کلگی چرخیده فالش استفاده می شود  ،زاویه تابش آن بصورت
خودکار برابر زاویه دید لنز  50mmخواهد بود .
• در این حالت دیوار یا سقف باید صاف ودارای رنگ سفید باشد  .سقف و یا دیوار رنگی  ،رنگ
نور تابشی را تغییر خواهد داد .

تابشگر نور کمکی برای فوکوس خودکار
در شرایط نور کم ویا در جاهای تاریک  ،تابشگر نور کمکی برای فوکوس خودکار سوژه  ،شعاع نورانی
برای روشن کردن سوژه می تاباند تا دوربین براحتی ودر تاریکی بتواند کار فوکوس را انجام دهد ،
شعاع نور تابیده شده در تصویر دیده نخواهد شد .
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قفل توان نوردهی
هنگامی که زمینه سوژه بسیار روشن باشد  ،دوربین نورسنجی را براساس چنین زمینه ای
اندازه گیری می کند  .در این شرایط سوژه اصلی با نوردهی کم تصویر برداری می شود .و یا
هنگامی که سوژه در مرکزمنظره یاب قرارنداشته باشد  ،دراین حالت نیز نوردهی سوژه اصلی
بیشتر و یا کمتر ،از میزان موردنیاز خواهد بود .در این شرایط میتوان میزان نورمورد نیاز سوژه
اصلی را اندازه گیری کرده و آنرا قفل نمود  .مقدار نوردهی اندازه گیری شده با تغییر دیافرا گم و
زاویه دید لنز نیز تغییر نخواهدنمود .این مد تنها بر روی دوربین قابل اجراست.

در دوربین های کانن

FE Lock

• سوژه را فوکوس کنید .
• مرکز منظره یاب را روی سوژه نشانه گیری کنید ودکمه
[ ] را روی دوربین فشار دهید ( ویا در برخی دوربین ها
دکمه [ ]FELرا فشاردهید ).
• پیش فالش برای تعیین دقیق نورموردنیاز سوژه اصلی
تابیده شده واندازه گیری شده وقفل میشود.
توجه  FEL :تنها در مدهای  P - Tv - Av - Mو
 A-Deptکار می کند .
( این بستگی به نوع دوربین دارد  ،لطفا به کتابچه
آموزشی دوربین مراجعه کنید ).

در دوربین های نیکون

Fv lock

• درمنوی دوربین مد  Fv lockرا گزینش کنید .
• سوژه را فوکوس کنید .
• مرکز منظره یاب را روی سوژه اصلی نشانه روید و دکمه
[ ]AE - Lرا روی دوربین و یا [  ]AF - Lرا روی برخی دیگر
از دوربین ها فشار دهید .
• کادربندی تصویر را تنظیم کنید و عکس بگیرید .
( این بستگی به انواع دوربین دارد  ،لطفا کتابچه را مطالعه کنید) .
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تنها در دوربین های نیکون
توانایی های زیر در دوربین های نیکون در دسترس است  .به کتابچه آموزشی
دوربین مراجعه کنید .

همزمانی باسرعت پایین شاتر :

فالش در سرعت های پایین شاتردر شب و فضاهایی که با نور کم  -برای
نوردهی دقیق سوژه اصلی وزمینه کنترل می شود .

کاهش قرمزی چشم :

برای جلوگیری از قرمز شدن چشم سوژه  i40 ،قبل از نوردهی اصلی و باز
شدن شاتر سه بار نور کنترل شده تابش می کند  .این توانایی می تواند
در سرعت های پایین شاتر نیز کار کند .

همزمانی با پرده دوم شاتر:

در همزمانی با پرده دوم  ،فالش درست پیش از بسته شدن پرده دوم
شاتر نوردهی می کند .با بکارگیری این توانایی با سرعت های پایین شاتر
رد حرکتی سوژه متحرک در تصویر ثبت می شود .
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ویژ گیها
نوع فالش

برای کار با دوربین های کانن ونیکون

گاید نامبر (ایزوی )100

 ( GN 40در وضعیت تابش با زاویه دید لنز)105mm

گاید نامبر (ایزوی )100

 ( GN 27در وضعیت تابش با زاویه دید لنز)35mm

سطح پوشش نوردهی

برابر با زاویه دید لنز 24-105 mm
( لنز  16mmهنگام استفاده از صفحه نرم کننده نور)

منبع توان الکتریکی

چهار باتری به اندازه ( AAقلمی)

جای باتری

درون بدنه

زمان شارژ

 0/1تا  4ثانیه

مقدار نوردهی

 220 -1700بار نوردهی بایک سری باتری نو

زمان نوردهی المپ LED

تقریبا  3/5ساعت ( با باتری نو )

برای فیلمبرداری
طول زمان تابش

 1/20000 - 1/800ثانیه

درجه حرارت رنگ

 5600درجه کلوین

کنترل نوردهی

 ETTL ETTLIIدر دوربین های کانن و i TTlدردوربین های نیکون

مد بی سیم

 TTLجدا از دوربین بی سیم (غیر  TT lدر مد جدا از دوربین  SDو) SF

میزان امکان تغییر نوردهی

 2-تا  EV 2+با درجات افزایشی EV

نور دهی بازتابی

از  5تا  90درجه رو به باال  0درجه رو به پایین  180درجه چپ و راست

کنترل نوردهی فالش

هم زمانی پرده اول و دوم هم زمانی سرعت باال هم زمانی سرعت پایین
(بسته به نوع دوربین) قفل  EVو  FVبر روی دوربین

دامنه موثر نور کمکی

 0/7تا  5متر

برای فوکوس خود کار
صفحه عملکرد
مد توان دستی

از

منبع نور برای فیلم برداری

بر روی بدنه فالش با  9پله سطح توان نوردهی قابل تنظیم

هم زمانی با سرعت باالی شاتر

تا سرعت  1/8000شاتر

لوازم جانبی

کیف پایه فالش (دارای مهره سه پایه) سافت با کس  -کارابین

اندازه ها
وزن
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دو نشانگر انتخابی دکمه روشن و خاموش المپ پیلوت
تا

توان

طول  * 85عرض  * 61ضخامت ( 85میلیمتر)
 203گرم (بدون باتری و سافت با کس

جدول گاید نامبر
گاید نامبر در مد نور دهی دستی (ایزوی  100در متر)
وضعیت زوم
کلگی
 24میلیمتر
 28میلیمتر
 35میلیمتر
 50میلیمتر
 70میلیمتر
 85میلیمتر
 105میلیمتر

سطح نور دهی فالش
توان کامل

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/256 1/128

22

16

11

8

6

4

3

2

1

25

18

13

9

6

4

3

2

2

27

19

14

10

7

5

3

2

2

32

23

16

11

8

6

4

3

2

36

25

18

13

9

6

5

3

2

38

27

19

13

10

7

5

3

2

40

28

20

14

10

7

5

4

2

رفع عیب
فالش آغاز به شارژ نمیکند.
• باتری ها به درستی در جایشان قرار نگرفته اند
آن ها را به درستی در جایشان بگذارید
• باتری ها فرسوده شده اند
هنگامی که زمان شارژ فالش از سی ثانیه گذشت باتری ها را با باتری نو عوض کنید.
فالش نور دهی نمی کند.
• فالش به درستی بر روی دوربین قرار نگرفته است
فالش را به درستی در کفشک دوربین جایگذاری کنید.
• فالش به صورت خودکار خاموش شده است
دوباره آن را روشن کنید.
عکس گرفته شده با فالش کم نور و یا پر نور است.
• در نزدیکی سوژه منبع نورانی قوی و یا جسم منعکس کننده نور وجود دارد
از قفل  FEو  FVاستفاده کنید.
• فالش در مد دستی تنظیم شده است
آن را در مد  TTLتنظیم کنید و یا سطح نور دهی دیگری انتخاب کنید.
20

گارانتی

اشکاالتی که به دالیل زیر در دستگاه به وجود آمده باشد ،شامل شرایط گارانتی
نیست.لطفا به شرایط گارانتی برای جزییات آن که از کشوری با کشور دیگر تفاوت
دارد ،مراجعه نمایید.
 .1از این فالش مطابق دستور العمل کتابچه راهنمای همراه استفاده نشده باشد.
 .2فالش توسط اشخاص بدون صالحیت ،باز ،تعمیر و یا تغییر یافته باشد.
 .3هنگامی که از این فالش با دوربین ،لنز و یا آداپتور غیر سازگار و یا محصوالتی غیر استاندارد به
کار گرفته شده باشد.
 .4اشکال به واسطه ی آتش سوزی ،زلزله ،سیل ،حوادث طبیعی و موارد پیش بینی نشده
بوجود آمده باشد.
 .5در صورتی که دستگاه در محیط پر گرد و خا ک ،رطوبت ،گرمای فوق العاده و یا چنین
شرایطی نگه داری شده باشد.
 .6خش ،خط و خوردگی بدنه که به واسطه رفتار خشن و یا کار برد مواد نا مناسب به وجود
آمده باشد.
 .7فا کتور خرید ،بدون نام و آدرس ،تاریخ و مهر فروشگاه صادر شده باشد.
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