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Opis elementów lampy

UWAGA!

Lampê b³yskow¹ nale¿y zasilaæ z gniazda sieciowego z ko³kiem ochronnym.
Ze wzglêdu na wysokie napiêcie pozostaj¹ce na kondensatorach wszelkie ingerencje
wewn¹trz lampy mo¿liwe s¹ tylko przez wyspecjalizowany serwis.

1. Pod³¹czenie lampy b³yskowej.
Przed przyst¹pieniem do pracy umocowaæ lampê na statywie za pomoc¹ tulei 9.
Sprawdziæ czy dysponujemy gniazdem zasilaj¹cym z ko³kiem ochronnym.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do gniazda 1.
Ustawiæ przycisk 2 w pozycjê I. Powinna zaœwieciæ siê kontrolka LED 11.
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2. Ustawianie parametrów lampy.
2.1 Prze³¹cznikiem 3 pozycyjnym wybraæ ¿¹dan¹ energiê b³ysku.

Pe³na energia.

1/2 energii.

1/4 energii.

2.2 Prze³¹cznikiem 5 wybraæ wartoœæ natê¿enia œwiat³a modeluj¹cego.
Je¿eli prze³¹cznik œwiat³a modeluj¹cego ustawimy zawsze w takiej
samej pozycji jak energii b³ysku to œwiat³o modeluj¹ce bêdzie siê
zmieniaæ proporcjonalnie do energii b³ysku.
¯arówka modeluj¹ca pe³ni w lampie jednoczeœnie funkcjê
wskaŸnika gotowoœci lampy do b³ysku. Œwiec¹ca siê ¿arówka
wskazuje, ¿e lamp gotowa jest do b³ysku.
Przy zmianach energii b³ysku z wiêkszej na mniejsz¹ lampa
modeluj¹ca zawsze gaœnie , a¿ do chwili roz³adowania nadmiaru
energii. Czas ten mo¿na skróciæ naciskaj¹c przycisk TEST 7 celem
szybkiego roz³adowania energii.

2.3 Prze³¹cznik 6 s³u¿y do wyboru trybu synchronizacji lampy.
W pozycji I lampê mo¿na synchronizowaæ b³yskiem innej lampy.
W pozycji 0 fotocela 4 lampy jest wy³¹czona. Synchronizacja mo¿e
odbywaæ siê tylko poprzez gniazdo synchro 10 umieszczone w dolnej
pokrywie lampy 10.
W pozycji II fotocela 4 lampy reaguje tylko na drugi b³ysk Ÿród³a
synchronizacji. Funkcja szczególnie przydatna przy wspó³pracy
lamp z aparatami cyfrowymi, które nie posiadaj¹ gniazda synchro
umo¿liwiaj¹cego pod³¹czenia za pomoc¹ przewodu synchro.

2.4 Przycisk TEST 7 s³u¿y do kontrolnego wyzwolenia lampy b³yskowej.

3. Mocowanie parasolki do lampy b³yskowej.
Lampa MIQRO 200 przygotowana jest do zamocowania parasolki.
Trzonek parasolki nale¿y wsun¹æ w otwór 13, ustawiæ go w ¿¹danym
po³o¿eniu, a nastêpnie zablokowaæ pokrêt³em 10, tak aby parasolka nie
wysunê³a siê z uchwytu 13.

4. Regulacja po³o¿enia lampy.
Do zmiany k¹ta ustawienia lampy s³u¿y pokrêt³o 8, które nale¿y zwolniæ,
nastêpnie ustawiæ w³aœciwy k¹t nachylenia lampy i ponownie zablokowaæ
dokrêcaj¹c pokrêt³o 8.
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U¿ytkownik mo¿e jedynie wymieniæ ¿arówkê œwiat³a modeluj¹cego
po wczeœniejszym od³¹czeniu przewodu zasilaj¹cego
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INSTRUKCJA OBS£UGI LAMPY

MIQRO 200

Wszelkie uwagi i spostrze¿enia
wynik³e podczas korzystania z lamp
prosimy zg³aszaæ do producenta lamp:
PPUH ELFO
ul. Zgierska 231D, 91-495 £ódŸ ,
tel. +48 42 658 26 01, +48 42 658 83 44 fax. +48 42 658 81 56
www.elfo.com.pl e-mail: elfo@elfo.com.pl

5. W gnie¿dzie zespolonym zasilania znajduje siê bezpiecznik 14. Jest to bezpiecznik
zw³oczny o wartoœci 4A.W przypadku jego przepalenia nale¿y go wymieniæ na

taki sam. W tym samym uchwycie jest zamocowany bezpiecznik zapasowy.

6. Dane techniczne

Dane techniczne

Lp. Parametr Jednostki Uwagi
min. typ max.

1 Energia 200 J(Ws)

2 Czas ³adowania 0,8 1,2 1,8 s 230V

3 Czas b³ysku 1/750 s T05

4 Zakres regulacji energii 3 f

5 Skok regulacji 1 f

6 Temperatura barwowa 5200 5400 5600 K

7 Czas roz³adowania s

8 Zasilanie 200 230 250 V

9 Stabilizacja energii b³ysku 0,1 f

10 ¯arówka modeluj¹ca -pilot 60 W 230V/E14

11 Regulacja œwiat³a modeluj¹cego Proporcjonalna Niezale¿na

12 Zakres œwiat³a modeluj¹cego 1/1, 1/2, 1/4

13 Wy³¹czanie po b³ysku Tak

14 Œwiecenie ze sta³¹ jasnoœci¹ Nie

15 Ustawianie max. jasnoœci NIe

16 Fotocela Tak Drugi b³ysk

17 Wy³¹czanie fotoceli Tak

18 Wejœcie synchronizuj¹ce Tak

19 Bezpiecznik T4 A

Wymiary
20 Wysokoœæ 85 mm

21 Szerokoœæ 110 mm

22 D³ugoœæ 240 mm

23 Waga 1,5 kg

MIQRO200

Wartoœæ

Uwaga:
Zabrania siê patrzeæ na palnik z ma³ej odleg³oœci w momencie b³ysku.
Lampa b³yskowa nie jest odporna na bryzgi i krople wody

PPUH ELFO
91-495 £ódŸ
ul.Zgierska 231D


