
12. Pytania i odpowiedzi
1.     Co należy zrobić w przypadku niedoświetlenia lub prześwietlenia?

Sprawdź ustawienia, takie jak migawka, przysłona, ISO, korekcja naświetlenia oraz automatyczne naświetlania kolejnych klatek 
z ekspozycją różniącą się o zadaną wartość.

2.  Co należy zrobić, gdy 4 rogi zdjęcia są przyciemnione?
Dostosuj odległość ogniskową aparatu do 50 cm lub więcej.

3.  Co zrobić, jeśli lampa pierścieniowa nie działa?
a) Sprawdź baterie. Jeśli są wyczerpane, wymień je na nowe (zalecane akumulatorki Ni-NH).
b) Sprawdź polaryzację baterii. Jeśli bieguny są zamienione, załóż baterie poprawnie.
c) Sprawdź styki lampy lub aparatu. Jeśli są zabrudzone, wyczyść je miękką ściereczką i zamocuj lampę.

4.  Co zrobić, jeśli lampa działa w niewłaściwy sposób?
Wyłącz zasilanie lampy i aparatu, zamocuj ponownie lampę na stopce montażowej i włącz zasilanie lampy i aparatu. 
Jeśli problem się powtarza, wymień baterie na nowe.

13. Specy� kacje techniczne
Liczba przewodnia lampy: 15
Efektywna odległość: 5 cm–1,5 m
Temperatura barwowa: 3000–15000 K
Czas ekspozycji: 1/100 s
Źródło zasilania: 4 baterie AA
Waga: około 200 g

Regulacja jasności
Przyciśnij przycisk regulacji mocy wyjściowej (prawy/zwiększ)/(lewy/zmniejsz), aby ustawić jasność lampy pierścieniowej.
Tryb uśpienia LCD i stan początkowy
Podświetlenie ekranu LCD automatycznie się wyłącza po 20 sekundach, jeśli nie jest wykonywana żadna operacja 
(naciskanie przycisków lub błyskanie lampy), i samoczynnie się włącza przy powrocie do jakiejkolwiek operacji.
Lampa pierścieniowa automatycznie się wyłącza i przechodzi w tryb oszczędzania energii, jeśli nie jest wykonywana żadna 
operacja przez 30 minut (naciskanie przycisków lub błyskanie lampy). W tym trybie lampa może działać tylko po włączeniu 
zasilania przyciskiem.

11. Opis ekranu LCD
Wskaźnik poziomu zasilania

Uwagi:
1.  Podczas przechodzenia w tryb LIGHT poziom zasilania szybko spada ze względu na właściwości baterii. 

Podczas przechodzenia w tryb FlASH poziom zasilania szybko wzrasta, co jest normalnym działaniem.
2. Kiedy poziom zasilania wynosi pomiędzy 0-10%, po wymianie baterii szybko wzrośnie, co jest normalnym działaniem.
3. Kiedy poziom zasilania wynosi pomiędzy 0-10%, zalecana jest wymiana wszystkich 4 baterii.

Stan na ekranie LCD Poziom zasilania

8. Pasujące urządzenia
Różne lampy pierścieniowe pasują do różnych aparatów.
1. RF-550D pasuje do większości aparatów Nikon > Canon> Panasonic Olympus Brand DSLR
2. RF-550E pasuje do większości aparatów SONY Brand DSLR

9. Instalowanie lampy pierścieniowej na obiektyw aparatu
Akcesoria zawierają pierścienie pośrednie o rozmiarach 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm.
1. Wybierz i załóż pierścień pośredni zgodny ze średnicą obiektywu.
Uwagi: Nadużycie siły może spowodować utrudnienia w demontażu pierścienia z obiektywu.
2. Naciśnij zatrzask lampy pierścieniowej, załóż ją na obiektyw, a następnie zwolnij zatrzask.
Uwagi: Poruszaj lampą, aby sprawdzić, czy jest w pełni zablokowana.

5. Instalowanie i demontowanie dyfuzora lampy.
1. Obróć dyfuzor zgodnie z kierunkiem strzałki, aby go otworzyć.
2. Połącz dyfuzor z częścią główną zgodnie ze wskaźnikiem na nim.
3. Obróć dyfuzor zgodnie z kierunkiem strzałki, aby go zamocować.
Uwagi: Są 4 rodzaje dyfuzorów, pomarańczowy, niebieski, perłowy i przezroczysty.

6. Instalowanie baterii
1. Przesuń pokrywę pojemnika baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę, aby go otworzyć.
2. Włóż baterie zgodnie ze wskazaniem na pokrywie i upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowo podłączone.
3. Zasuń pokrywę pojemnika baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę, aby go zamknąć.
Uwagi: Używaj 4 standardowych baterii AA. Nie używaj baterii uszkodzonych, aby zapobiec zwarciom.

1. Opis części
1. Pierścieniowa lampa makro
2. Sterownik
3. Przewód połączeniowy
4.  Półprzezroczysty dyfuzor (Cztery kolory: 

pomarańczowy, niebieski, perłowy, przezroczysty)
5. Pierścieniowa lampa błyskowa LED
6. Zatrzask
7. Pierścień pośredni
8. Pokrywa baterii
9. Stopka montażowa
10. Pokrętło mocowania
11. Styk stopki montażowej
12. Przycisk testowania (PILOT)
13. Przycisk przełączania trybów (MODE)
14. Przycisk ciągłego światła LED (LIGHT)
15. Włącznik (ON/OFF)
16.  Przycisk regulacji mocy wyjściowej 

(lewy/zmniejsz)
17. Przycisk nie używany
18.  Przycisk regulacji mocy wyjściowej 

(prawy/zwiększ)
19. Wyświetlacz LCD

RF600 Series
Macro LED Ring Flash

1. RF-600D pasuje do większości aparatów Nikon > Canon> Panasonic Olympus Brand DSLR
2. RF-600E pasuje do większości aparatów SONY Brand DSLR
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5 cm–2 m

około 312 g
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