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  :كليديهاي ويژگي

  LCDصفحه نمايش  -١

  .قدرت (تا هشت استاپ كاهش نور) ١٢٨/١تا  ١/١شدت تخليه قابل تنظيم از  -٢

  .كلوين ٥٦٠٠دماي رنگ استاندارد  -٣

طراحي عالي اتصال باتري به بدنه جهت  با سهولت در حمل براي طراحي يكپارچه بدنه و باتري -٤

  تعويض آسان.

  .قابليت استفاده از برق مستقيم همزمان با شارژ باتري -٤

با ولت براي شارژ آسان  ١٢داراي سوكت ورودي  ،ساعت/آمپرهزار ميلي ١٢٠٠٠باتري قدرتمند  -٥

  خودرو. برقي فندك استفاده از

ايده آل براي  ،ثانيه ١٠٠٠٠/١تا  و زمان نور افشاني ثانيه  ٣,٥تا  ٠,٠١از  زمان شارژ مجدد سريع، -٦

  . عكاسي ممتد از اجسام در حال حركت

  هرتز ( حالت زنبوري) ٩٩تا  ١ فواصل با بار ٩٩تا  ١تعداد تخليه از  -٧

  .تجهيزات الحاقي كنترل كننده نورجهت نصب انواع  Bowerسه خار  دهانه استاندار -٨

  . WT-4 هايريموت /فالش راديوبراي استفاده از گيرنده مخصوص  USB درگاه -٩

  . ايرشته وات ١٠٠وات معادل المپ  ١٠ SMDالمپ مدلينگ  -١٠

 هاي كانن و نيكونبراي دوربين TTLقابليت نورسنجي اتوماتيك يا  -١١
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٢ 

  فالش پنلكنترل نماي

A- شارژ سوكت  B- باتري ضامن  

D-  درگاهUSB هايريموت /فالش راديو گيرنده WT-4  

E- فالش حساس به نور چشمي كردن فعال كليد  

F- زمينه پس نور داراي( تست كليد( 

G- صدا كليد  H- سينك كابل ورودي 

I- (كليد ولوم) تنظيمات و كليد چرخ  

J- قرمز مادون گيرنده  

K- دستگاه عملكرد تنظيم كليد  

L- كنترل ريموت كانال تنظيم كليد 

M- مدلينگ المپ كردن روشن و خاموش كليد 

N- دستگاه كردن روشن و خاموش كليد O- برق آداپتور ورودي   

  
  نمايش صفحه راهنماي

 فالش قدرت نشانگر -١

 فالشات تنظيم -٢

 فرستنده و گيرنده كانال نشانگر -٣

    هافالش بندي گروه نشانگر -٤

 زنبوري حالت در شده تخليه هايفالش تعداد نشانگر -٦    مدلينگ المپ كليد -٥

   فالش قدرت دقيق تنظيم نشانگر - ٨  فالش قدرت بودن زياد يا كم نشانگر -٧

 دما اخطار نشانگر -١٠    باتري شارژ مقدار -٩

 كنترل ريموت بودن متصل نشانگر -١٢      صدا نشانگر -١١

   باال سرعت حالت عكاسي نشانگر فعال بودن -١٤  فالش Multi حالت نشانگر -١٣

    در حالت تخليه ممتد فالش ممتد فاصله تخليه -١٥

  TTLنمايش دهنده وضعيت فالش در حالت  -١٦
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 و اعمال تنظيمات پنلكنترل از استفاده دستورالعمل

  ش روشن و خاموش كردن فال -١
با استفاده از كليد   توانيد فالش را خاموش و روشن نماييد.مي

  
  تنظيم قدرت خروجي فالش -٢

كه  ١٢٨/١توانيد قدرت خروجي فالش را تنظيم كنيد. اين قدرت از مي استفاده از كليد با 

  باشد قابل تغيير است.كه بيشترين قدرت مي ١/١كمترين  تا 

در  اين بدان معناست كه فالش د،را در صفحه نمايش مشاهده كردي١٠٨يا  OFكلمه نكته: اگر 

  دهد.تخليه را انجام نميتا عمل  حالت آماده به كار قرار گرفته و

  

  فالش حساس به نور چشمي -٣
به تنهايي ظاهر شد به معناي آن است كه چشمي دستگاه فعال   Sحرفنمايش  هاگر در صفح الف)

   نيست.

به روي صفحه نمايش  رب Sانيه نگه داريد تا كلمه ث را چند   براي كاركرد چشمي فالش كليد

سپس با استفاده از كليد . زن تغيير حالت دهدحالت چشمك S1مقدار آن را از  توانيدمي

تنظيم كرديد، با فشار  تغيير دهيد و زماني كه گزينه مورد نظر را با استفاده از چرخ  S9تا 

دادن دكمه    ، مقدار مورد نظر را تأييد كنيد.

 صدور فرمان تخليه تابش نور فالش براي استاندارد نسبت به يك بار بطورچشمي  S-1در حالت 

سنسور براي ارسال فرمان تخليه به سيستم،  S2-S9در حاالت حساس است. اما  به سيستم خودكار

، سنسور براي صدور فرمان تخليه S-2نور فالش دارد. براي مثال در حالت  ١نياز به دريافت بيش از 

  نور فالش را دريافت كند.  ٢به سيستم، بايد 
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  و عكاسي با سرعت باال )Strobe( زنبورياستفاده از حالت  -٤

  انتخاب تعداد و فركانس تكرار تخليه ممتد:  الف)

در صفحه    كليد ،براي استفاده از حالت زنبوري  تا چند بار فشار دهيد را 

عدد فالش و  هايتخليهتعداد  هاتخليهبين فاصله زماني  عدد شود. نمايش ظاهر 

  دهد.را نشان مي

وع به چشمك شر تا عدد  را چند ثانيه نگه داريد براي تنظيم تعداد تخليه كليد 

ييد كليد أاب عدد مورد نظر براي تپس از انتخ ،زدن نمايد  را فشار دهيد.

شروع به  را چند ثانيه نگه داريد تا عدد  تخليه كليد  فواصل بينبراي تنظيم 

شروع به  عدد را فشار دهيد تا  چشمك زدن نمايد، سپس يك بار كليد 

پس از انتخاب عدد مورد نظر براي تأييد كليد چشمك زدن نمايد، را فشار دهيد.

  دهد:  جداول زير تعداد تكرارهاي دفعات تخليه را بر اساس شدت و فواصل بين هر تخليه نشان مي

  



  

 Dream Light FN-600 TTL پرتابل راهنمای استفاده از فالش
  

 

٥ 

  محاسبه سرعت شاتر:

). براي Open Flashد (در هنگام استفاده از فالش در حالت زنبوري، شاتر دوربين بايد باز باش

  توانيد از فرمول زير استفاده كنيد: محاسبه سرعت شاتر مورد نياز و مناسب مي

  تعداد تخليه فالش/ فواصل تخليه = سرعت شاتر

  ثانيه باشد. ٢هرتز، سرعت شاتر دوربين بايد حداقل  ٥باشد در فاصله زماني  ١٠مثال: اگر تعداد تخليه 

  توجه: 

ي مشك هاي تيره و ترجيحاًهاي متحرك در حالت زنبوري، از پس زمينهسوژهبراي عكاسي از  -

  استفاده كنيد. 

  نور محكم و ريموت كنترل استفاده شود. هايتر از پايهشود براي نتيجه مطلوبپيشنهاد مي -

ار باشد امكان تنظيم فركانس تكر( قدرت باال) مي ٢/١يا  ١/١در حالتي كه توان تخليه فالش روي  -

  تخليه وجود ندارد. 

  : )Multi( درپي اتوماتيكحالت تخليه پي ب)

كليد  ،براي استفاده از حالت تخليه پياپي فالش رب Multi گزينه را چند با فشار دهيد تا

 خوانهمبا دوربين شما در اين حالت فالش بصورت اتوماتيك  ؛روي صفحه نمايش ظاهر شود

عمل ن در حالت عكاسي ممتد، يشاتر دوربرها سازي و همزمان با فشردن و نگه داشتن دكمه  شودمي

  شود.انجام مي دوربينشاتر بصورت ممتد و همخوان با  فالش تخليه

 اين مقدار و شود تنظيم مي ٣٢/١ بر رو سرعت فالش به صورت اتوماتيك Multiنكته: در حالت 

     قابل تغيير نيست.

 )HSS( سرعت باالعكاسي  )ج

در صفحه نمايش ظاهر شود . اكنون فالش قابليت  FP ثانيه نگه داريد تا عبارت ٣را  كليد 

  .   براي عكاسي پر سرعت دارد راثانيه  ٨٠٠٠/١ تا همخواني با سرعت شاتر

از  FPتا عبارت  چند ثانيه نگه داريدرا    براي خارج كردن حالت عكاسي سرعت باال كليد

  صفحه نمايش حذف شود.
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  براي نورسنجي و تنظيم اتوماتيك فالش TTLاستفاده از حالت  -٥

   هاي نيكونبراي دوربين I-TTLالف) حالت 

، ابتدا در حالي كه دوربين خاموش است، هاي نيكوندر دوربين I-TTLسازي قابليت  براي فعال

محكم كنيد، آن را را بر روي دوربين خود قرار دهيد و پيچ  WT-4i TTLراديو فالش/ريموت 

چندين بار  كليد   Autoيا  Mسپس دوربين خود را روشن كنيد و در يكي از حاالت 

  بر روي صفحه نمايش ريموت و فالش ظاهر شود. TTLفشار دهيد تا گزينه 

   هاي كاننبراي دوربين E-TTLب) حالت 

، ابتدا در حالي كه دوربين خاموش است، كاننهاي در دوربين E-TTLسازي قابليت  براي فعال

را بر روي دوربين خود قرار دهيد و پيچ آن را محكم كنيد،  WT-4i TTLراديو فالش/ريموت 

  قرار دهيد.  Autoيا  Mسپس دوربين خود را روشن كنيد و در يكي از حاالت 

انتخاب كنيد. سپس كليد  را  TTLسپس وارد منوي فلش دوربين خود شويد  و حالت نورسنجي 

  بر روي صفحه نمايش ريموت و فالش ظاهر شود.  TTLرا چندين بار فشار دهيد تا گزينه 

  

 تنظيم المپ مدلينگ -٦

روي  رب را فشار دهيد تا عالمت   المپ مدلينگ كليد   روشن كردن براي

 مجدد كليد ، با فشار المپ مدلينگ براي تنظيم شدت روشناييو  صفحه نمايش ظاهر شود

عالمت  كليد با استفاده از سپسنمايد، شروع به چشمك زدن مي توان ميزانمي

باالترين  ٣٠ترين و پايين ١متغير است .  ٣٠تا  ١. اين مقدار از ودروشنايي المپ مدلينگ را تنظيم نم

است. روي عدد دلخواه كليد  المپ مدلينگ قدرت روشنايي  را يكبار فشار دهيد.

شود بدليل ايجاد حرارت، فن داخلي بصورت اتوماتيك براي المپ مدلينگ روشن مي نكته: زمانيكه

با خاموش كردن المپ مدلينگ فن كند. شروع به كار ميفالش فضاي داخلي خنك نگه داشتن 

  شود.بصورت اتوماتيك خاموش مي ، پس از مدتي،خنك كننده بسته به ميزان دماي داخل فالش
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  صداكليد  -٧

با فشاردوباره و  وشود ظاهر مي نمايش روي صفحه رب  با فشار كليد عالمت

  گردد.قطع مي ي دستگاه نيزصدا ،محو شدن عالمت از صفحه نمايش

  

  ريموت كنترل بي سيم و تنظيم آن  -٨

توانيد كليه تنظيمات از قبيل روشن و خاموش كردن المپ مدلينگ، شما مي

نور، تنظيم حاالت دلخواه عكاسي و غيره را با استفاده از  تخليه تنظيم قدرت 

  ريموت انجام بدهيد.

روي صفحه نمايش ظاهر  رب عالمت بايد استفاده از ريموت،براي  -

  شده باشد.

در  فالش را ٩٩هر گروه تا  را دارند كهB و A قابل دسته بندي در دو گروه FNهاي سري فالش -

  .دهدخود جاي مي

 

 تنظيم گروه بندي فالش ها -٩

به روي  Bيا  Aهاي را فشار دهيد تا كانال ) كليد  ١

سپس با  ،صفحه نمايش ظاهر و شروع به چشمك زدن كنند

مورد نظر  كانال گروه و شماره استفاده از كليد 

را يكبار  ييد كليد أخود را انتخاب نماييد. براي ت

  فشار دهيد.

گروه  بايد حتماً ،با استفاده از ريموت كنترل فالشبراي  نكته:

  با فالش يكي باشد. يا همان كانال آن بندي ريموت
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  دماي باالي فالش درمحافظت از -١٠

فن  ،كه با باال رفتن دماباشد كنترل و محافظت از دماي باال مي سيستم داخلي مجهز به FNفالش 

 .كندخنك كننده به صورت اتوماتيك شروع به كار مي

هنگامي كه دماي داخلي فالش به ميزان زيادي باال رفت كه ناشي از كاركرد طوالني مدت با قدرت 

براي جلوگيري از شود و فالش ظاهر مي نمايش روي صفحه رب باال مي باشد، عالمت  

در اين حالت با كمي صبر، دماي داخلي فالش متعادل . شودهاي جدي براي مدتي متوقف ميبيآس

و فالش دوباره  شدهاز صفحه نمايش محو    با كاهش مناسب دماي فالش عالمت و شودمي

  دهد.ادامه مي فعاليت خودبصورت عادي به 

  

  نشانگر ميزان شارژ باتري -١١

شود. اگر تعداد خطوط كامل در صفحه نمايش نشان داده مي مقدار شارژ باتري با عالمت  -

باتري است.  هنگامي كه اين خطوط به دو خط رسيد و  از باال به پايين باشد نشان دهنده پر بودن

  آن است كه باتري نياز به شارژ دارد. ندهدهشروع به چشمك زدن كرد، نشان

  همراه فالش استفاده كنيد.  مخصوص براي شارژ باتري از شارژر نكته: 

  

  شارژ باتري -١٢

 را شارژ كنيد.  FNباتري فالش  روششما ميتوانيد به دو 

  فالش را به ورودي باتري متصل نمايد.  مخصوص هنگامي كه مشغول عكاسي هستيد شارژر الف)

  آن را شارژ نماييد.مخصوص، باتري را از دستگاه جدا كرده و با استفاده از شارژر  ب)

  كند.را تأمين مي ١/١تخليه با قدرت  ٥٠٠نكته: هر بار شارژ كامل باتري، توان مورد نياز براي 

  **باشد.ساعت مي ٥تا  ٤ كامل مقدار زمان مورد نياز براي شارژتوجه: **
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٩ 

  اتصال لوازم جانبي به فالش -١٣

  نحوه تنظيم زاويه تابش نور فالش -١

  

 

 

 

ه بسمت باال يا توانيد با استفاده از دستگيره زير فالش نسبت به تغيير زاويبا توجه به تصاوير فوق مي

  .پايين اقدام كنيد

  

 آن نصب و فالش دسته از استفاده نحوه -٢

 دست با نگهداري بر عالوه فالش اين دارنده دستينگه

  .نيزدارد را نور هايپايه سه روي به نصب قابليت

  

  

  

 فالش پايه نصب نحوه -٣

 .باشد مي سايز بزرگ هايآكتاباكس و هاسافت نصب مناسب هافالش پايه اين
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١٠ 

  باتري نصب و جداسازي نحوه -٤

 
 

 

 

 

A :بسمت را آن و دهيد فشار باال بسمت را باتري پشت ضامن دستگاه از باتري جدا كردن براي 

 .بكشيد بيرون

Bاتصاالت به آن شدن قفل صداي تا دهيد فشار داخل به كشويي بصورت را آن باتري نصب : براي 

  .شود شنيده

  جدا سازي كاسه استاندارد -٥

  

  

  كننده نوركنترلتجهيزات نصب نحوه -٦

 در سپس و داده قرار فالش دهانه داخل را استاندارد رينگ سه خار  ابتدا جانبي لوازم نصب براي -

  .برسد بگوش آن شدن قفل صداي تا چرخانيم مي ساعت هايعقربه جهت

 مي نگه و داده فشار عقب بسمت را فالش دهانه كنار ضامن ابتدا باكس سافت كردن خارج براي -

 خارج را آن و چرخانيدمي ساعت، وسيله مورد نظر را هايعقربه عكس جهت در سپس داريد

  .كنيدمي
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١١ 

  ات:ظمالح

و گرد  با رطوبت هاييدر محيطاز دستگاه خود  . دستگاه را از نوسانات برق و آتش دور نگه داريد -

محافظت در غير اين صورت دستگاه در مقابل اين گونه عوامل خارجي و  استفاده نكنيدزياد  و غبار

  .كنيد

  شود.به دستگاه مي آسيبها و مدارهاي داخلي باعث باز نكنيد. دستكاري سيم فالش را شخصاٌ -

خدمات پس به مركز دستگاه را باتري را از دستگاه جدا كرده و  فوراً در صورت آسيب فيزيكي، -

  .انتقال دهيد از فروش

  كنيد. ه جدابه هنگام حمل باتري را از دستگاتا حد امكان،  -

  دستگاه را دور ازدسترس كودكان قرار دهيد. -

  آب و ديگر مايعات محافظت كنيد.دستگاه را در مقابل نفوذ  -

  يا بنزين دور نگه داريد. گازوئيلمايعات آتشزا مثل  تماس بادستگاه را  -

 دستگاه را دود خارج شد فوراً از داخل آن اگر بوي غيرعادي از دستگاه احساس كرديد يا  -

  و دستگاه را به مركز خدمات پس از فروش انتقال دهيد. خاموش و باتري را جدا كنيد

كيف نگه داريد و براي تميز كردن بدنه از يك پارچه خشك  مانندفالش را در يك محفظه تميز  -

  و مقدار كمي الكل استفده كنيد.

هاي آن را شارژ و خالي خازنهر چند وقت يكبار كنيد اگر به مدت طوالني از فالش استفاده نمي -

  گردد.مي در درازمدتنماييد. اين كار باعث جلوگيري از آسيب به فالش 

  مراقب المپ اصلي باشيد.كننده نور، به هنگام نصب تجهيزات الحاقي كنترل -

  .محافظت كنيدآب وآتش  از تماس باباتري را  -

  فالش را خاموش كنيد. ري حتماًتخارج كردن با پيش از -

  و چراغ سبز به معناي كامل شدن شارژ است.به معناي انجام شارژ  شارژر به هنگام شارژ چراغ قرمز -

روي آن قرار بر از آتش دور نگه داريد و اجسام سنگين را  . آن رادر نگهداري شارژر دقت كنيد -

  ندهيد.


