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סוללה

תפס נעילת סוללה

תושבת חצובה/אחיזה וו חיבור רצועה

חיישן אור

שם החלק תיאורמס׳
נורת המבזק

LED נורת מודלינג

בורג נעילת רפלקטור
סוללה

חיישן אור

LCD תצוגת
וו חיבור רצועה

תפס נעילת סוללה

תושבת חצובה/אחיזה

נורת מבזק BRIHT-360. הנורה ניתנת להתקנה, החלפה או פירוק בקלות.

חבר את הרפלקטור על המבזק ונעל ע״י סיבוב הבורג עד לנעילה.

הכנס את הסוללה לתוך בית הסוללה ודחף עד לנעילת קליק.

חיישן האור מזהה הבזק של כל מבזק אחר ומבזיק באופן אוטומטי יחד עם המבזק הראשי.

כל מצבי התפעול מוצגים על פאנל מסך ה- LCD של המבזק.

חיבור המבזק לרצועת נשיאה.

תפס זה מונע הינתקות הסוללה מגוף המבזק.

מאפשר חיבור לחצובה בעלת ראש של עד 2/8״ או כידית אחיזה.

לחץ על כפתור      ובחר את אופן פעולת נורת המודלינג ב-4 מצבי הארה.
(אור בעוצמה משתנה     , נורה בעוצמה מלאה       , נורה במצב AF          , ומצב כבוי )

נורת המודלינג בעוצמה משתנה משתנה בהתאם לעוצמת המבזק. 
נורת המודלינג במצב AF-On מפעילה את נורת המודלינג בדגמי Canon בחצי לחיצה על כפתור הצילום במצלמה.

נורת המבזק
LED נורת מודלינג

בורג נעילת 
רפלקטור

LCD תצוגת



חיישן אור

מצב RPT (מולטי)

Nikon/Canon בורר

ערוצים

SLAVE בורר מצבי
קבוצות

(Mode) כפתור מצב

למטה ( - )

למעלה ( + )

הפעלה/כיבוי

טמפרטורה

מחוון סוללה

מונה הבזקות

טסט

LED נורת מודלינג
הפעלה/כיבוי מחוון קולי

(Hz-ב) RPT מהירות/HSS

מחוון מצב

שם החלק תיאורמס׳

(Mode) כפתור מצב

מצב RPT (מולטי)

(Hz-ב) RPT מהירות

למטה ( - )

למעלה ( + )

הפעלה/כיבוי

טמפרטורה

מחוון סוללה
מונה הבזקות

טסט

LED נורת מודלינג

הפעלה/כיבוי מחוון קולי

קבוצות

SLAVE בורר מצבי

ערוצים

Nikon/Canon בורר

מונה את מספר ההבזקות שהמבזק ביצע. 

הבזקת ניסיון להגדרות הנוכחיות של המבזק.

קיימים 4 מצבים לנורת המודלינג: אור בעוצמה משתנה     , אור בעוצמה מלאה       , אור במצב AF             ומצב כבוי.

מאפשר השתקה או הפעלה של המחוון הקולי.

.FlashWave-5 מבזק זה תומך בעד 4 קבוצות. ניתן לשלוט בתכונה זו בצורה אלחוטית בעזרת משדר

במצב S1 המבזק יבזיק כאשר יזהה הבזקה של מבזק אחר (ראשי). המבזר הראשי חייב להיות במצב M (ידני).
.TTL המבזק יתעלם מההבזקה המקדימה ויבזיק בעת ההבזקה השניה ממבזק ראשי המוגדר במצב S2 במצב

מבזק זה תומך בעד 80 ערוצים. לחץ על הכפתור (נורית החיווי תהבהב) 
ולאחר מכן על הכפתורים +/- לבחירת הערוץ הרצוי.

המבזק תומך ב-Nikon ו-Canon. לחץ על כפתורים      +      בו זמנית למשך שניה אחת ע״מ לשנות תאימות ליצרן המצלמה. 

TTL - המבזק יחשב באופן אוטומטי את העוצמה המתאימה. 
.TTL יש להגדירו למצב FlashWave-5 לשליטה אלחוטית ע״י משדר

M - באפשרותך לקבוע את עוצמת ההבזה באופן ידני ע״י הכפתורים +/-
.FlashWave-5 ניתן לשליטה אלחוטית ע״י משדר 

TTL+HSS- באפשרותך להפעיל את המבזק במצב TTL עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000ש׳
.RPT-Hz       ולאחר מכן לחץ על כפתור TTL לשם כך הגדר את המבזק למצב

נוריות             יופיעו על צג המבזק.
M+HSS - באפשרותך להפעיל את המבזק במצב ״ידני״ עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000ש׳.

לשם כך הגדר את המבזק למצב ידני ולאחר מכן לחץ על כפתור       RPT-Hz. נוריות          יופיעו על צג המבזק.

לחץ על כפתור T        להפעלה וקבע את מספר ההבזקות ע״י לחיצה על הכפתורים +/- .

לחץ על כפתור Hz      ולאחר מכן בחר את התדר הרצוי ע״י הכפתורים +/-.

עוצמת המבזק פוחתת ב-0.1 סטופ בכל לחיצה. 
במצב TTL פיצוי החשיפה ירד עד Ev -3.0 ב-0.1 סטופים.

עוצמת המבזק עולה ב-0.1 סטופ בכל לחיצה. 
במצב TTL פיצוי החשיפה יעלה עד Ev +3.0 ב-0.1 סטופים.

הפעלה ע״י לחיצה ממושכת ל-3 שניות. כיבוי ע״י לחיצה ממושכת ל-1 שניות.
לאחר הבזקה בעוצמה גבוהה מונה ההבזקות יעלם ויחזור להופיע בסיום מחזור הטעינה.

אם המחוון הקולי עובד, המבזק ישמיע בנוסף צפצוף.

למבזק זה מנגנון הגנה בפני התחממות יתר. כאשר המבזק מתחמם יתר על המידה, נורת אזהרה אדומה תהבהב וישמע 
צליל אזהרה. במצב כזה המתן עד שנורית האזהרה תעלם לפני הפעלה נוספת של המבזק.

מציגה את מצב הסוללה.



הגדרות יצרן (ברירת מחדל)
הגדרות היצרן הינן: מצב ידני (M), עוצמת הבזקה 1/4, ערוץ 1, קבוצה  A נורת מחדלינג קבועה, חיווי קולי פעיל.

לחץ על כפתור      למשך 2 שניות כדי לשחזר להגדרות היצרן.

תאימות למשדרים נוספים
מבזק זה תומך במשדרי SMDV מסדרת FlashWave  (במצב ידני בלבד).

1. לחץ על כפתור      למשך 3 שניות עד שהקבוצות A B C D יעלמו מהמסך.
2. הגדר את הערוצים במשדר ובמבזק בהתאם לטבלה הנ״ל.

הערכה כוללת

מפרט טכני

אחריות ויבואן רשמי

מידות גוף: 108X200X80 מ״מ
משקל הגוף: 1 ק״ג (כולל נורת המבזק)

14.4V / 2,500mAh סוללה: ליטיום
זמן טעינת סוללה: כ-1 שעה ו-40 דקות

DC16.8V, 2.0A :מטען סוללה
תצוגת סוללה: מראה את רמת הסוללה בחיווי של %

משקל סוללה: 0.25 ק״ג
360W :עוצמה מקסימאלית

(2.4GHz) ערוצים: 80 ערוצים
A, B, C, D :קבוצות מבזק: 4 קבוצות

(BR-120 עם רפלקטור ,ISO 100 ,מטר) מספר מנחה : 72 GN
5,600K +/-200K :טמפרטורת צבע

זמן טעינה: 0.05-2 ש׳

SMDV מעניקה שנת אחריות על כל מוצר פגום שהבזיק פחות מ-10,000 הבזקות מיום הקניה. האחריות אינה כוללת נזקי שבר, שימוש לא נכון, 
קורוזיה או תיקון במעבדה לא מורשת.

יבואן בלעדי PhotoFreakTM בע״מ - יבוא ושיווק ציוד צילום וסטודיו.
www.photofreak.co.il

Canon E-TTL, Nikon i-TTL :תאימות מצלמות
(SB-01 עם סוללה) מספר הבזקות בעוצמה מלאה: 300 פעמים

משך הבזקה: 1/200-1/10,000 ש׳
שינוי חשיפת פלאש: TTL ב- +/- 3.0 בקפיצות של 0.1 סטופ

שליטה על עוצמת הפלאש: M ב- 1/1-1/128 בקפיצות של 0.1 סטופ
TTL, TTL+HSS, M, M+HSS, RPT (Multi) :מצבי פלאש

99Hz מולטי פלאש: עד 99 פעמים במהירות
נורת מודלינג: LED 7W (עוצמה משתנה, עוצמה מלאה, מצב AF וכבוי)

מהירות סנכרון: עד 1/8000 ש׳
(TTL מזהה פלאש) S2 (מזהה פלאש בודד) S1 מצב :SLAVE חיישן אור

FlashWave-5, FlashWave-4, FlashWave-3 :מקלט פנימי
מונה הבזקות: עד 199,999 פעמים.

מחוון קולי: פעיל/כבוי
תצוגת התחממות יתר: מחוון טמפרטורה אדום, צליל אזהרה.

תיק נשיאה

סוללה נטענתמדריך הפעלה

מגן נורהנורת מבזקמבזק BRiHT-360רצועת כתף

רפלקטור תושבת חצובה/אחיזהמטען
BR-120










