INSTRUKCJA OBSŁUGI
SUNPAK PZ58X Nikon

Panel LCD

IV Funkcje podstawowe
1. Włączanie/wyłączanie

Sunpak PZ58X jest wysokiej mocy lampą dedykowaną do systemu Nikon, która
może być wyzwalana ze stopki aparatu bądź bezprzewodowo w trybach Master i
Slave.

Suwak ON/OFF włącza i wyłącza lampę. Po włączeniu lampy gotowość do pracy
sygnalizowana jest diodą READY, a przycisk PILOT pozwala wyzwolić testowo
błysk. Symbol Lo na wyświetlaczu sygnalizuje niski poziom naładowania baterii.
Przed zupełnym rozładowaniem lampa zasygnalizuje to jeszcze dwa razy
dźwiękowo i 10 razy mignie. W takiej sytuacji wymagana jest wymiana baterii na
nowe. Po użyciu lampę należy wyłączyć, przesuwając suwak w pozycję OFF.

Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2. Tryb M

II Bezpieczeństwo

W trybie manualnym moc błysku można ustawić samodzielnie w zakresie od 1/1
(pełna moc błysku) do 1/128 (najsłabszy błysk), dokonując zmian co 1/3EV. Przy
pomocy światłomierza ręcznego należy oszacować moc błysku. Następnie należy
wybrać tryb M za pomocą przycisku MODE. Za pomocą przycisku SEL/SET
wchodzimy w tryb wyboru mocy błysku, wyboru dokonujemy kółkiem. Wybór
należy zatwierdzić przyciskiem SEL/SET.

I Dziękujemy za zakup lampy firmy Sunpak.

1. Nie wyzwalać blisko oczu.
2. Nie rozkręcać obudowy, nie naprawiać samodzielnie. Zawiera obwody pod
wysokim napięciem.
3. Nie narażać na wilgoć i deszcz.
4. Baterie należy wsadzać do lampy zgodnie z polaryzacją ogniw i wymieniać
wszystkie jednocześnie.
5. Nie przechowywać w pobliżu płynów, chemikaliów i kosmetyków.

3. Tryb MULTI
W trybie stroboskopowym możliwe jest skonfigurowanie lampy tak, aby błyskała
wielokrotnie. Tryb ten jest używany np. gdy chcemy uchwycić ruch
fotografowanych obiektów podczas długiej ekspozycji. Lampa PZ58X pozwala
ustawić moc, częstotliwość i liczbę błysków. Aby przejść do trybu multi należy
przycisnąć MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona trybu MULTI.

III Opis części
1. Palnik / nadajnik bezprzewodowy
2. Czujnik bezprzewodowy
3. Wspomaganie autofocusu
4. Stopka mocująca
5. Bolec blokujący
6. Odbłyśnik (wysuwany)
7. Dyfuzor (wysuwany)
8. Osłona
9. Piny
10. Złącze zasilania zewnętrznego
11. Złącze PC
12. Alternatywne mocowanie
13. Kieszeń na plastikową podstawkę
14. Plastikowa podstawka
15. Stopka
16. Panel LCD
17. Przycisk ustawień własnych /
przycisk synchronizacji HSS
18. Tryb lampy /
Podświetlenie panelu LCD
19. Błysk testowy
20. Blokada
21. Zwolnienie blokady
22. Kołnierz chroniący przed kurzem i wilgocią
23. Kąt błysku
24. Zwolnienie blokady odchylenia
25. Klapka komory baterii
26. Blokada klapki komory baterii
27. Włącznik/wyłącznik
28. Przycisk Zoom / wybór trybów zdalnych
29. Dioda prawidłowej ekspozycji
30. Dioda naładowania
31. Uniwersalne kółko wyboru
32. Potwierdzenie wyboru ustawień

Przycisk SEL/SET pozwala przechodzić między wyborem mocy błysku, liczby
błysków i częstotliwości błysków. Zatwierdzenie wyboru również odbywa się
przyciskiem SEL/SET. Tryb MULTI pozwala wykonać maksymalnie 100 błysków
przy ustawieniu 1/128 mocy i częstotliwości 5Hz. Zwiększanie mocy i
częstotliwości błysku zredukuje maksymalna liczbę błysków stroboskopowych. W
tym trybie najmocniejsze ustawienie to 1/4 mocy.
Czas ładowania kondensatorów, a więc też czas między błyskami wydłuży się w
przypadku rozładowujących się baterii. Niskie naładowanie może również wpłynąć
na częstotliwość błysków. Proszę zwrócić uwagę, aby w trybie MULTI migawka
pozostała otwarta aż do ostatniego błysku. W tym celu najlepiej ustawić czas
ekspozycji ręcznie.
4. Tryb iTTL
W trybie iTTL lampa sama dobiera moc błysku na bazie informacji zebranych
przez światłomierz aparatu. Sugerowany przez lampę błysk można w miarę
potrzeb kompensować, dodając lub odejmując mocy w krokach 1/3EV.
5. Błysk testowy
W każdym z trybów wciśnięcie przycisku PILOT wyzwoli błysk testowy.
Wymiana baterii

6. Zoom

Kciukiem docisnąć zwolnienie blokady i przeciągnąć klapkę w dół. Teraz klapkę
można uchylić.
Po usunięciu zużytych baterii włożyć nowe pamiętając o prawidłowej polaryzacji
+/- (tak jak na diagramie pod klapką).
Zamknąć klapkę i przeciągnąć aby zatrzasnąć.

Lampa PZ58X potrafi sama wykrywać ogniskową wybraną na obiektywie i
ustawiać kąt błysku stosownie do kąta widzenia obiektywu. Lampa bierze pod
uwagę wielkość sensora aparatu.

Instalowanie lampy na aparacie
Wsuń stopkę lampy w gniazdo na aparacie. Przesuń pierścień blokujący w prawo.
W celu zdjęcia lampy najpierw zwolnij blokadę i przesuń pierścień blokady w lewo.
Następnie wysuń lampę z gniazda gorącej stopki.

Aby manualnie wybrać kąt świecenia lampy, należy klikać przycisk ZOOM,
a następnie wybrać odpowiednią ogniskową kółkiem.
Przy użyciu wbudowanego dyfuzora lampa automatycznie przestawi się w tryb
14 mm.

8. Sygnalizacja dźwiękiem

7. Funkcje zaawansowane C.Fn.
Lampa PZ58X daje dostęp do konfiguracji zaawansowanych funkcji. Aby je
zmienić należy przytrzymać kilka sekund przycisk Fn aż na ekranie pojawi się
C.Fn. Korzystając z przycisku SEL/SET należy przechodzić między numerem a
wartością funkcji. Za pomocą kółka należy wybrać numer, lub wartość funkcji, a
następnie zatwierdzić SEL/SET. Poniżej opisane są funkcje i możliwe dla nich
wartości.
Nr
C.Fn-00

Funkcja
Jednostka odległości

C.Fn-01

Automatyczne dostosowanie
trybu do lampy głównej
Dokładność kompensacji
ekspozycji
Opcja powerzoom

C.Fn-02
C.Fn-03

C.Fn-04

C.Fn-05

Ustaw pozycję zoomu gdy
wbudowany dyfuzor jest
uszkodzony
Analogowy pomiar światła

C.Fn-06

Szybki błysk w trybie ciągłym

C.Fn-07

Błysk testowy w trybie
automatycznym

C.Fn-08

Asystent autofokusu

C.Fn-09

Dopasowanie zoomu do
rozmiaru sensora

C.Fn-10

Timer automatycznego
wyłączania Slave

C.Fn-11

Anulowanie automatycznego
wyłączenia Slave

C.Fn-12

C.Fn-13
C.Fn-14
C.Fn-15

C.Fn-16

Nr

Przeładowanie lampy przy
zasilaniu zewnętrznym
Ustawienie pomiaru światła
Automatyczne wyłączanie po
Sygnalizacja dźwiękiem

Resetowanie do ustawień
fabrycznych
Funkcja

Ustawienie
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Opis
Metry (m)
Stopy (ft)
Nieaktywne
Aktywne
Krok 1/3 EV
Krok 1 EV
Aktywna
Nieaktywna
Aktywna
Nieaktywna

Sygnał dźwiękowy
(• krótki, — długi)
••
•••

Znaczenie
Lampa włączona/Dźwięki
włączone/Standardowy
błysk
Lampa ładuje się po błysku

••• lub ••• •••

Obraz może być
prześwietlony

•••••••••• (wielokrotnie)
••• —

Baterie wyładowane
Lampa załadowana
i gotowa do błysku

Błysk odbity
Czynność

Poczekać na długi sygnał
dźwiękowy sygnalizujący
naładowanie
Dostosować kompensację
ekspozycji lub warunki
oświetleniowe
Wymień baterie

V Bezprzewodowe działanie
1. Ustawianie trybu MASTER – lampa w tym trybie może sterować błyskiem
innych kompatybilnych lamp

0
1
2
3
0
1
0
1
2
0
1
0

Pomiar aparatu
Pomiar lampy
Pomiar lampy i aparatu
Nieaktywne
Nieaktywne
Aktywne
1/128
1/32
Pełna moc
Aktywny
Nieaktywny
Aktywne

Aby uruchomić ten tryb należy przytrzymać przycisk ZOOM i wybrać kółkiem
MASTER, a następnie zatwierdzić wybór SEL/SET. Ponowne przyciśnięcie
SEL/SET w trybie MASTER spowoduje przejście między funkcjami tego trybu:
CHANNEL – wybór kanału, RATIO – stosunek mocy błysków między kanałami.

1
0

Nieaktywne
60 min

System ETTL pozwala stworzyć 2 lub nawet 3 grupy lamp błyskowych.

1
0

10 min
Do 8 h

1
0

Do 1 h
Lampa i zasilanie zew.

1
0
1
2
5
10
30
1h–5h
0
1
0

Zasilanie zew.
Guzik i wyświetlacz lampy
Wyświetlacz lampy
2 min
5 min
10 min
30 min
1h–5h
Nieaktywne
Aktywne
Nieaktywne

1
Ustawienie

Ustawienia fabryczne
Opis

2. Ustawienie trybu SLAVE – lampa w tym trybie będzie wyzwalana przez inną
kompatybilną lampę pracującą w trybie MASTER
Aby uruchomić ten tryb, należy przytrzymać przycisk ZOOM i wybrać kółkiem
SLAVE. Dodatkowe funkcje wybrać należy analogicznie jak w trybie MASTER.
3. Konfiguracja wielu lamp w trybie bezprzewodowym

a. Dwie grupy SLAVE
Ustawić kanał komunikacji: 1,2,3,4. Skonfigurować dwie lampy SLAVE, jedną w
kanale A, druga w B. Teraz z poziomu lampy MASTER możliwe jest dokonywanie
konfiguracji błysku osobno dla grup A i B.
c. Trzy grupy SLAVE
Ustawić kanał komunikacji: 1,2,3,4. Skonfigurować trzy lampy SLAVE, jedną w
kanale A, druga w B, a trzecią w C. Teraz z poziomu lampy MASTER możliwe jest
dokonywanie konfiguracji błysku osobno dla grup A, B i C.

Dla zachowania naturalnego wyglądu fotografowanych obiektów i eliminacji cieni
na zdjęciu warto stosować błysk odbity, kiedy tylko to możliwe. Palnik lampy
można kierować niemalże dowolnie w górę lub w boki. Aby zwolnić blokadę
palnika lampy, należy przycisnąć gumowy przycisk z boku palnika.
Używanie wbudowanego odbłyśnika i dyfuzora
Aby skorzystać z tych akcesoriów należy wysunąć wystającą część dyfuzora i
wyciągnąć go, pociągnie on za sobą też odbłyśnik. W zależności od potrzeb
skorzystać z odpowiedniego akcesorium, a drugie wsunąć do głowicy lampy.
Kompensacja mocy błysku
Kompensacji mocy błysku w trybie ETTL można dokonać kręcąc kółkiem
funkcyjnym. Kompensacji można dokonać w zakresie +3/-3EV z dokładnością do
1/3EV.
FEB Bracketing błysku
Aby skorzystać z bracketingu błysku w trybie ETTL, należy dwa razy nacisnąć
przycisk SEL/SET, a następnie wybrać wartość odchylenia błysków dodatkowych
(wybranie 2EV pozwoli wykonać pierwsze zdjęcie z normalną mocą błysku, drugie
zdjęcie z mocą -2EV a trzecie +2EV). Opcja ta zwiększa szanse uzyskania
prawidłowej mocy błysku bez czasochłonnego modyfikowania ustawień.
HSS Synchronizacja błysku przy krótkich czasach migawki / Błysk na drugą
kurtynę
a. Aby skorzystać z HSS w trybie ETTL, należy raz przycisnąć guzik Fn. Teraz
lampa będzie mogła błyskać przy każdym czasie ekspozycji.
b. Ponowne wciśnięcie guzika Fn przełączy lampę w tryb błysku na drugą kurtynę
migawki, czyli przed zakończeniem ekspozycji. Ten tryb bywa przydatny w
przypadku długich ekspozycji.
Specyfikacja
Lampa błyskowa PZ58X
Typ

Lampa błyskowa reporterska

Liczba przewodnia

58 m (ISO100 @ 105 mm)

Zakres zoomu

24-105 mm (14 mm z dyfuzorem)

Kontrola błysku
Tryby pracy

iTTL, manualny, stroboskopowy

Kompensacja ekspozycji

-3EV - +3EV z dokładnością do 1/3EV

Błysk stroboskopowy

1-100 błysków z częstotliwością 1-199 Hz

Błysk na drugą kurtynę

Dostępny

Synchronizacja z krótkimi
czasami

Dostępny

Oprócz podstawowego trybu SLAVE, lampa posiada również tryby SLAVE S1
oraz S2. Oba tryby można wybrać kółkiem po przytrzymaniu klawisza ZOOM.

Czas przeładowania

0,1 – 5 sek

Tryby bezprzewodowe

Master, Slave, S1, S2

S1

Grupy Slave

A, B, C

Zasilanie

4x baterie lub akumulatorki AAA (żywotność 100-700 błysków)

Wymiary

190 mm x 75 mm x 59 mm

Waga

377 g

Uwaga: Poprawnie skonfigurowane lampy w trybie bezprzewodowym SLAVE
powinny błysnąć gdy lampa MASTER jest wyzwalana. Jeśli wyzwolenie lampy
MASTER nie wyzwala lamp SLAVE oznacza to, że lampy są niepoprawnie
skonfigurowane, lub ich ustawienie w studio/plenerze jest nieprawidłowe i sygnał
bezprzewodowy nie dociera do lamp SLAVE.

Tryby S1/S2

Tryb ten sprawia, że lampa wyzwalana jest przez każdy błysk innej lampy.
S2
Tryb ten pozwala ignorować przedbłyski pomiarowe. Lampa w trybie S2 błyśnie
tylko podczas błysku głównego.

DYSTRYBUTOR: FOXFOTO, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, 42 252 99 95

