GUIA RÁPIDO

Anel de fixação
Pin de fixação da sapata
Contactos da sapata
Lâmpada LED

Aneis adaptadores x 6 (incluídos)
52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 mm

Tubo flash

*49 / 55 / 82 mm (opcional para compra)

Conector USB
Terminal X

Conexões Externas

Unidade alimentação externa
Guias de montagem
Botão expansão
Compartimento pilhas extra
(opcional para compra)

Botão libertação
Écrã/visor
Botão configuração

A

B

Botão piloto
Botão selecção
Botão On/Off

Compartimento das pilhas

Colocar o MF18 na máquina

1. Desligue o botão do MF18 e da máquina.
2. Solte a rosca de fixação do MF18 para que a sapata se coloque facilmente.

Ligar o flash
Pressione o botão on/off. O ecrã aparece.
A luz piloto pisca a vermelho indicando que o flash está a carregar.

3. Deslize a base de montagem para dentro da sapata da máquina.

Em poucos segundos a luz passa a verde.

4.Rode a rosca de fixação para a direcção oposta e aperte.

O ecrã desliga-se após cerca de 30 segundos de terminar os

5. Aparafuse o anel adaptador que é do mesmo tamanho da lente para o

ajustes.

segmento frontal da lente.
6. Anexar a cabeça do flash ao adaptador. Pressione os botões de libertação,

Para testar o flash pressione a lâmpada piloto.
Para desligar o flash manualmente pressione o botão on/off por 2 seg.

dos dois lados para inserir as guias de montagem no interior da cabeça do
flash correctamente.
7. Após a cabeça do flash estar fixa puxe-a levemente apenas para
certificar-se de que as guias estão inseridas na ranhura correctamente.

Menu e configuração

Automático

Modo TTL

Modo Master

Master
EV

Expansão da cabeça do flash

Channel
+/- EV
---

Após a cabeça do flash estar ligada sugere-se a extensão do anel do flash

A:B 1:2.8

quando surgem cantos escuros a aparecer no filme (depende ângulo de
visão)
Observação: deverá aplicar este flash Macro em lentes Macro. Para lentes de zoom, ajuste na
posição adequada para evitar os cantos escuros.
suitable position to prevent the dark corners.
1.
2.

Modo Macro M o d o Manual

Fine Macro
1/512

1/512

-1/6EV

Side A

Manual

Modo configuração

Setting

1/4

1/4

-1/6EV

-1/3EV

-1/3EV

Side B

Side A

Side B

Setting
Shutter

Versão Nikon

Versão Canon

Retirar o MF18 da máquina
1. Pressione os botões de expansão nos lados da cabeça do flash.
2. A cabeça do flash é expandida, é possível expandir um lado, se
necessário.
3. Para fechar a expansão empurre-o suavemente de volta à posição original.

Solte o anel de fixação e deslize a base de montagem do MF18para fora da
sapata da máquina. Certifique-se que roda o anel de fixação na totalidade
para que o pin de fixação saia fora do gancho na sapata. Pressione o botão
de libertação na cabeça do flash e remova. Aparafuse o anel adaptador da

Para mais detalhes consulte o manual de instruções.
O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

rosca frontal da lente.
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