Digital Pro X 300, 500, 1200
Studiový osvětlovací systém

Ovládání a display
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Skleněný ochranný kryt
Pilotní lampa
Výbojka (kontrolujte značku „H“)
Patice pilotní lampy
Držák deštníku
Výkyvný držák
Fotobuňka
Vstup napájení
Displej
Držák přijímače dálkového ovládání (Rozhraní)
Pojistka pilotní lampy
Synchro zásuvka
Funkční tlačítka
Vypínač
Regulace intenzity světelného výkonu (Digitální volič)
Regulace jasu pilotního světla (Digitální volič)
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Návod k obsluze
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A.
B.

Napájecí kabel, který se připojuje do zásuvky napájení (Zapněte síťový vypínač)
První prohlédnutí Obrázku

Nastavení intenzity blesku. (1 na obrázku)
1.

Zvýšení/snížení o 0,1 F-stop.
Otočte digitálním voličem doprava: Intenzita záblesku bude vyšší.
Otočte digitálním voličem doleva: Intenzita záblesku bude sníží.

2.

Režim nejvyššího výstupního výkonu.
Stiskněte volič jen jednou.

3.

Režim nejnižšího výstupního výkonu.
Stiskněte volič dvakrát.

4.

Režim Obnovení. (uživatel jím může znovu vyvolat poslední nastavení
intenzity)

Funkce pilotní lampy. (2 na obrázku)
1.

Zvýšení/snížení o 0,1 F-stop (Jas pilotní lampy).
Otočte digitálním voličem doprava: Jas pilotní lampy se zvýší.
Otočte digitálním voličem doleva: Jas pilotní lampy se sníží.

2.

Režim nejvyššího jasu pilotní lampy.
Stiskněte volič jen jednou.

3.

Režim nejvyššího jasu pilotní lampy.
Stiskněte volič dvakrát.

4.

Vypněte pilotní lampu
Stiskněte volič třikrát.

5.

Režim Obnovení. (uživatel jím může znovu vyvolat poslední nastavení
intenzity)
Stiskněte volič čtyřikrát.
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Nastavení vzdálených systémů. (Držák bezdrátového přijímače , 1 na
obrázku)
A.
B.

K zábleskovému zařízení Digital Pro X je nutné připojit bezdrátový
přijímač, chce-li uživatel pracovat s dálkovým ovládáním a počítačem.
Bezdrátový přijímač připevněte k zadnímu krytu.

Nastavení režimu Studio a Kanál.
Digital Pro X může pracovat v obou režimech.
Každý Studio režim obsahuje 10 blesků (kanálů).
Potřebuje-li uživatel například vytvořit v jednom prostoru dvě pracoviště a na každém z nich
tři blesky Digital Pro X, může použít následující konfiguraci, kdy na jednom z trojice blesků na
pracovišti nastaví jejich
jméno skupiny, např. „B“ v režimu GROUP a přiřadit jim unikátní číslo kanálu, viz tři následující
obrázky.

Digital Pro X
STUDIO: B
Kanál: 1

Digital Pro X
STUDIO: B
Kanál: 2

Digital Pro X
STUDIO: B
Kanál: 3

1.

Jak v tomto režimu změnit jméno skupiny blesků.
2 na obrázku tlačítko označené „XB“
1) Tlačítko podržte stisknuté aspoň 3 vteřiny
2) informace o změně jména skupiny se zobrazí na LCD
3) Když se uživatel rozhodne změnit jméno skupiny, musí nové jméno nastavit otočením voliče 3
na obrázku) doprava nebo doleva a potom jednou krátce stisknout tlačítko „XB“.

2.

Jak v tomto režimu změnit číslo kanálu příslušného blesku.
2 na obrázku, tlačítko označené „XB“
1) Tlačítko podržte stisknuté aspoň 3 vteřiny
2) informace o změně jména skupiny se zobrazí na LCD
3) Když se uživatel rozhodne změnit číslo kanálu, musí nové číslo nastavit otočením voliče 4 na
obrázku) doprava nebo doleva a potom jednou krátce stisknout tlačítko „XB“.
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Nastavení ACS (Aperture Control System, systém ovládání clony)
Systém dokáže řídit přesnou hodnotu expozice bez použití expozimetru za předpokladu, že uživatel
nejprve sám expozici nastavil na blesku Digital Pro X. Jestliže se fotograf později
rozhodne expozici změnit, může to kdykoliv provést. „Digital Pro X“ ukáže na LCD displeji přesnou
hodnotu expozice, pokud se nezměnila vzdálenost mezi fotografovaným objektem, fotoaparátem a
bleskem.
1.

Kontrola ACS
uživatel může stav ACS ověřit na LCD displeji v pohotovostním režimu.

2.

Reset systému ACS
1) Stiskněte tlačítko 2 nejméně na 3 vteřiny (obsah displeje bude vypadat podobně, jako na
prvním obrázku níže)
2) Nyní stiskněte tlačítko 2 krátce ještě jednou (LCD displej bude vypadat jako na prostředním
obrázku)
3) Otočením voliče 3 doprava nebo doleva nastavte expozici na přesnou hodnotu. (První použití:
Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve zjistit správnou hodnotu pomocí expozimetru)
4) Po nastavení přesné hodnoty expozice na blesku Digital Pro X už expozimetr nebudete
potřebovat. Pokud se postavení a vzdálenosti mezi objektem fotoaparátem a bleskem nemění)

Správnou hodnotu expozice byste měli na blesku nastavit, jestliže je na displeji hodnota intenzity (F-stop) F 1,1
1)
nastavte hodnotu expozice otáčením voliče 3 doprava nebo doleva.
2)
hodnota se do blesku vloží stisknutím tlačítka „XB“ 2
Příklad

Když změříte skutečnou expozici 32,5 i-stop, nastavte tuto hodnotu na blesku Digital Pro X a pak ji
už nemusíte kontrolovat expozimetrem před expozicí dalšího snímku.
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Další funkce
1.

CELL - Zapnutí/vypnutí fotobuňky (2 na obrázku)
Jedenkrát stiskněte tlačítko „CELL“. Ikona s písmeny „CELL“ se na LCD displeji zobrazí na tmavém
pozadí a to znamená, že je fotobuňka připravena k činnosti. Jestliže ji nechcete používat, stiskněte
tlačítko „CELL“ ještě jednou.

2.

SOUND - Zapnutí/vypnutí zvuku
Jedenkrát stiskněte tlačítko „SOUND“. Ikona zvuku se na displeji zobrazí s tmavým pozadím a
to znamená, že je funkce zvukových signálů zapnutá. Vypnutí zvuku: Stiskněte totéž tlačítko ještě
jednou.

3.

PROP (Pilotní lampa)
Zapnutí funkce Prop a Free pilotní lampy, ovládání stejné jako v předchozích bodech.

4.

CONTINUOUS - Zapnutí/vypnutí trvalé činnosti lampy
Pilotní lampa bude svítit nepřetržitě, ovládání je stejné jako v předchozích bodech.

4.

Tlačítko TEST
Tímto tlačítkem si můžete zkontrolovat, je-li výbojka blesku bez náboje.
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Nastavení DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Ukazatel stavu
bezdrátového
připojení
LCD displej

Nastavení Studio

Nastavení kanálu

Tlačítko „XB“
Tlačítko „PROP“

Nastavení výkonu
(intenzity)

Tlačítko „CELL“
Tlačítko „SOUND“

Nastavení pilotní
lampy

Tlačítko „TEST“

Tlačítko „STROBE OFF“

Tlačítko „SCAN“ Tlačítko „POWER“

12

A.
B.

Většina úkonů je stejná jako při místním ovládání blesku Digital Pro X.
Jen několik rozdílů:

1.

Tlačítko „XB“.
První funkcí tlačítka „XB“ je výběr určitého blesku (kanálu).
Budete-li chtít změnit číslo blesku (kanálu), použijete toto tlačítko. Nejprve vyberte blesk (kanál)
a potom stiskněte tlačítko „XB“. Pak lze upravit funkci blesku (kanálu).
Druhou funkcí je změna režimu „ACS“, k tomu je třeba tlačítko „XB podržet stisknuté 3 vteřiny.
„ACS“ nastavuje hodnotu expozice na F 1.1 (1.1 f-stop)

2.

Tlačítko „CELL“
Zapnutí/vypnutí fotobuňky

3.

Tlačítko „SOUND“
SOUND - Zapnutí/vypnutí zvuku

4.

Tlačítko „PROP“.
Stiskněte toto tlačítko krátce: Pilotní lampa se rozsvítí v režimu „PROP“ s intenzitou On / Free.
Podržte tlačítko stisknuté aspoň 2 vteřiny: Zapnutí/vypnutí trvalého provozu pilotní lampy.

5.

Tlačítko „TEST“.
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Tlačítko STROBE OFF*
Lze použít při zapínání/vypínání blesku.
Stiskněte toto tlačítko: Výběr zapnutí/vypnutí blesku (můžete si vybrat, který blesk chcete zapnout
nebo vypnout).
Příklad: chcete-li zapnout nebo vypnout Digital Pro X ve skupině (GROUP) „A“ s číslem kanálu „5“,
stiskněte GROUP (studio) „A“ a potom kanál číslo „5“.

7.

Tlačítko „SCAN“
Stisknutím se spustí skenování blesků. Tak se zjistí, kolik blesků je připojeno k dálkovému ovladači.

8.

Tlačítko „POWER“*
Slouží k zapnutí dálkového ovladače.

* Dálkový ovladač se vypíná automaticky, jestliže nebylo v intervalu 1 minuty stisknuto žádné tlačítko.
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Instalace ovladače.
A.
B.

Většina základních funkcí je shodná s modelem Digital Pro X,
jen několik funkcí se liší

1.
Pokyny pro instalaci do operačního systému
Spusťte program CP210x_VCP_Win2K_XF_S2K3..exe

2.

Klepněte na tlačítko „next“ (další)
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3.

Označte *1 accept the terms of the license agreement (souhlasím s podmínkami licenční smlouvy)

4.

Vyberte složku, do níž se má ovladač nainstalovat.

5.

Klepněte na tlačítko „INSTALL“ (instalovat)
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6.

Označte „Launch the CP2l0x VCP Driver Installer“ (spustit instalační program ovladače CP...)
a klepněte na tlačítko „Finish“ (dokončit).

7.

Jestliže instalace proběhla úspěšně, měli byste ve Správci zařízení na vašem počítači najít zařízení
„Silicon Labs CP210 x USB to UART Bridge (COM 3)“. (TENTO POČÍTAČ -> OVLÁDACÍ PANELY ->
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ -> klepnout na „PORTY (COM a LPT)
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8.

Spusťte program (Název: Lights Extended) -> klepněte na tuto ikonu —> číslo portu COM ve
vyskakovacím okně by mělo být stejné, jako číslo portu ve správci zařízení, viz výše.

9.

Klepněte na ikonu skenování -> Program automaticky zjistí, kolik blesků je v každé skupině
připojených, -> všechny blesky komunikující s tímto programem pomocí USB modemu jsou připraveny
k činnosti.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O
P:
Q.
R.
S.

Importování obsahu paměti
uložení obsahu paměti
skenování blesků.
Změna jména blesku v seznamu „Studio List“
Změna čísla sériového portu (COM)
nastavení výstupu blesku.
nastavení výstupu pilotní lampy
Výběr paměti z.
Okno stavu
Ikona zapnutí/vypnutí.
Ikona zapnutí/vypnutí fotobuňky.
Ikona zapnutí/vypnutí zvukových signálů blesku
Testovací ikona
Pilotní lampa, zapnutí režimu Free.
Pilotní lampa, zapnutí v režimu PROP.
Zapnutí/vypnutí pilotní lampy.
Zapnutí trvalého provozu pilotní lampy.
Vypnutí trvalého provozu pilotní lampy.
Výběr všech blesků.
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PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU LIKVIDACE ODPADU:
Výrobek obsahuje elektronické součásti.
Neodhazujte jej do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného
odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

