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RPT מהירות / HSS

הגדרת ערוץ

טסט

מצב סוללה

קבוצות

LED נורת מודלינג

למטהלמעלה

מפרט טכני
FlashWave-5 TX :דגם

Ghz 2.481 ~ 2.402 :תחום תדרים
ערוצים: 80

קבוצות: 4
1/8000s :מהירות סנכרון

טווח קליטה: עד 70 מטרים

AAA 1.5V סוללות: זוג
מידות: כ- 78.5X54X41 מ״מ

משקל: 64 גרם

(Mode) כפתור מצב

מצב RPT (מולטי)

חברת תמיכת המשדר

SYNC 2.5mm חיבור

כפתור הפעלה



 .M ע״י לחיצה על כפתור TTL המבזק יחשב באופן אוטומטי את העוצמה המתאימה. בחר במצב - TTL
ניתן להבזיק במהירות תריס של עד 1/250 ש׳. פיצוי החשיפה ניתן לשינוי עד +/- Ev 3.0 ב-0.1 סטופים.

 M ע״י לחיצה על כפתור M באפשרותך לקבוע את עוצמת ההבזקה באופן ידני. בחר במצב - M
ולאחר מכן בחר את העוצמה הרצויה ע״י הכפתורים +/-. ניתן להבזיק במהירות תריס של עד 1/250 ש׳.

 TTL עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000ש׳ בחר במצב TTL באפשרותך להפעיל את המבזק במצב -TTL+HSS
ולאחר מכן לחץ על כפתור       RPT-Hz. נוריות             יופיעו על צג המשדר.

כעת, באפשרותך להגדיר את מהירות התריס הרצויה. לחץ על כפתור       RPT-Hz שנית לכיבוי.

M+HSS - באפשרותך להפעיל את המבזק במצב ידני עם מהירות סינכרון גבוהה עד 1/8000ש׳ בחר במצב M ולאחר מכן 
לחץ על כפתור       RPT-Hz. נוריות          יופיעו על צג המשדר.

כעת, באפשרותך להגדיר את מהירות התריס הרצויה. לחץ על כפתור       RPT-Hz שנית לכיבוי.

לחץ על כפתור T למשך 2 שניות  וקבע את עוצמת המבזק ע״י לחיצה על הכפתורים +/- .
לאחר מכן לחץ על כפתור T לחיצה אחת, מספר ההבזקות יהבהבו על הצג.

כעת בחר את מספר ההבזקות ע״י הכפתורים + / - .

לחץ על כפתור Hz לחיצה אחת, ערך תדירות ההבזקות יהבהבו על הצג.
כעת בחר את הערך הרצוי ע״י הכפתורים + / - .

לחץ על הכפתור Ch  (נורית החיווי תהבהב) 
ולאחר מכן על הכפתורים +/- לבחירת הערוץ הרצוי.

הבזקת ניסיון להגדרות הנוכחיות של המבזק.

מציגה את מצב הסוללה במשדר.

ניתן לשלוט בעד 4 קבוצות של מבזקים בתצורות שונות באופן אלחוטי.

תיאורשם החלקמס.

כפתור מצב
(Mode)

מצב RPT (מולטי)

(Hz-ב) RPT מהירות

הגדרת ערוץ

טסט

מצב סוללה

קבוצות



הגדרות יצרן
לחץ על כפתור ״מצב״      למשך 2 שניות, המשדר יחזור להגדרות היצרן שהם:

מצב  M (ידני) , עוצמה 1/4, ערוץ 1, קבוצה A , נורת מודלינג כבויה.

4
AF

Canon AF-on

למטה ( - )

LED נורת מודלינג

למעלה ( + )

כפתור הפעלה

SYNC 2.5mm חיבור

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.

לחץ על הכפתור למשך 3 שניות להפעלת המשדר. לחץ לחיצה נוספת להדלקת תאורת המסך. לכיבוי לחץ 3 שניות שנית.

על מנת לחבר את המשדר מחוץ לחיבור ה- HOT SHOE של המצלמה, חבר כבל SYNC אל המצלמה (במצלמות התומכות)
ואת חיבור ה-2.5mm לשקע ה-SYNC במשדר.   

כיבוי שליטת מבזק
לחץ והחזק את כפתור הקבוצה אליה שייך המבזק למשך 2 שניות. המבזק יכבה את הקבוצה ולא ישדר לה.

במסך משדר ה- FlashWave-5 יוצג ״OF“. לחץ על כפתור הקבוצה שוב כדי להפעיל אותה.

SMDV מעניקה שנת אחריות על כל מוצר פגום. 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


