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Zobrazowanie trybów

Zobrazowanie poziomu mocy wyjściowej

Stan na ekranie LCD

Stan na ekranie LCD

Tryb

Moc wyjściowa

Tryb ciągłego światła LED

Tryb pełnej lampy błyskowej

Tryb lewej lampy błyskowej

Tryb prawej lampy błyskowej

10. Podstawowe funkcje
Działanie przycisków

Nazwa przycisku Działanie
Włącznik (ON/OFF) Przyciśnij przycisk przez 3-5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie lampy.

Przycisk przełączania trybów (MODE) Przyciśnij przycisk, aby wybrać tryb (FLASH, L i R).
Przycisk regulacji mocy wyjściowej 
(prawy/zwiększ)/(lewy/zmniejsz) Przyciśnij przycisk, aby wyregulować moc wyjściową lampy. 

Przycisk ciągłego światła LED (LIGHT) Przyciśnij przycisk, aby lampa świeciła światłem ciągłym.
Przycisk testowania (PILOT) Przyciśnij przycisk, aby sprawdzić jasność lampy.

Włączanie i wyłączanie zasilania
Przyciśnij włącznik (ON/OFF) przez 3-5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie lampy pierścieniowej. Zalecane jest wyłączenie 
zasilania przed wyciągnięciem baterii.
Naciśnij przycisk testowania (PILOT), aby sprawdzić, czy lampa działa poprawnie.
Tryb LIGHT
Przyciśnij przycisk (LIGHT), aby lampa świeciła światłem ciągłym. Tryb ten jest wykorzystywany do nagrań wideo i specjalnych 
zdjęć makro.
Tryb FLASH
Przyciśnij przycisk przełączania trybów, aby wybrać tryb FLASH.
Tryb L i R
Przyciśnij przycisk przełączania trybów, aby wybrać tryb L (aktywna lewa połowa lampy) i tryb R (aktywna prawa połowa lampy), 
aby zdjęcia były bardziej wymiarowe (przestrzenne).

7. Instalowanie i demontowanie sterownika
1. Przymocuj sterownik do aparatu i obróć pokrętło mocowania do oporu zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Wsuń podstawę sterownika do stopki montażowej aparatu.
3. Obróć pokrętło mocowania zgodnie z kierunkiem strzałki.
4. Aby usunąć sterownik, poluzuj pokrętło mocowania i wysuń sterownik ze stopki aparatu.

Uwagi: Jeśli w aparacie jest otwarta lampa błyskowa, należy ją zamknąć, a następnie zainstalować sterownik lampy 
pierścieniowej. Podczas instalowania i demontowania sterownika należy przytrzymać spodnią część sterownika, aby zapobiec 
uszkodzeniu podstawy stopy montażowej aparatu i sterownika.

2. Opis panelu LCD
1. Wskaźnik poziomu zasilania
2. Wskaźnik trybu
3. Wskaźnik mocy wyjściowej

3. Główne funkcje
1.  Innowacyjna technologia LED, wysokiej jakości światło 

LED zbliżone do światła naturalnego, siedem poziomów 
luminancji, nowe funkcje światła fotogra� cznego, 
aby sprostać wyższym wymaganiom fotogra� i.

2.  Funkcja lewej i prawej lampy sprawia, że obiekty wydają się 
być bardziej wymiarowe (przestrzenne). Ma to zastosowanie 
w dziedzinie zdjęć makro, badaniach naukowych, 
w dziedzinach medycznych i fotogra� i osobistej.

3.  Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości jest czytelny 
i wyraźny.

4.  Lampa pierścieniowa może być zamontowana na kamerze 
video jako światło fotogra� czne.

5.  48 diod LED zapewnia wysoką luminancję i mały pobór 
mocy ciągłej.

4.  Proszę przeczytać poniższe instrukcje i ostrzeżenia 
przed użyciem lampy pierścieniowej.

1.  Lampa pierścieniowa pasuje tylko do określonego aparatu 
lub kamery.

2.  Aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia obwodu, nie należy 
demontować żadnej części lampy pierścieniowej. 
Jeśli obudowa pęknie lub lampa jest wadliwa, należy ją 
wysłać do określonego serwisu w celu naprawy.

3. Nie należy używać lampy w pobliżu oczu.
4.  Jeśli lampa nie jest używana przez okres dłuższy niż 

2 tygodnie, zaleca się wyjąć baterie, aby zapobiec ich wylaniu.
5. Przy wymianie baterii należy wymienić cały zestaw 4 sztuk.
6.  Należy utrzymywać lampę suchą, jako że nie jest wodoodporna.
7.  Należy zachować ostrożność podczas korzystania z lampy 

pierścieniowej, ponieważ jest precyzyjnym urządzeniem. 
Uderzenie lub spadek z wysokości może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie.

8.  Zaleca się przechowywać lampę w suchym i chłodnym 
miejscu z dala od wysokiej temperatury i bezpośredniego 
działania promieni słonecznych. Nie należy przechowywać 
lampy w bezpośrednim sąsiedztwie na� aliny lub kamfory, 
jako że może to spowodować uszkodzenie obwodów lampy.

9.  Należy używać wilgotnej, miękkiej ściereczki do czyszczenia 
obudowy lampy, zamiast rozpuszczalników, benzyny 
czy innych chemicznych środków czyszczących.
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5cm-2m

Approx. 312 g

4xAA batteries
1/100s

3000-15000K


