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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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Під час використання фотографічного обладнання потрібно
завжди виконувати основні правила техніки безпеки,
включно з наступним:
Прочитайте та зрозумійте всі інструкції перед
використанням.
В разі використання будь-якого приладу дітьми або поряд з
дітьми, необхідний ретельний нагляд за ними. Не залишайте
прилад без догляду під час використання.
Потрібно бути обережним, оскільки торкання гарячих
деталей може призвести до отримання опіків.
Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або
після падіння або пошкодження, доки його не буде оглянуто
кваліфікованим спеціалістом з сервісного обслуговування.
Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як сховати
його. Вільно намотайте шнур навкруги приладу для його
зберігання.
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не
занурюйте даний прилад у воду або іншу рідину.
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом,
не розбирайте прилад, зверніться до кваліфікованого
спеціаліста з сервісного обслуговування, якщо потрібно
виконати обслуговування або ремонт. Неправильне збирання
може призвести до ураження електричним струмом під час
подальшого використання приладу.
Використання додаткового пристосування, не
рекомендованого виробником, може призвести до займання,
ураження електричним струмом або поранення людей.
В разі неправильного використання акумулятори можуть
нагрітися або вибухнути.
Використовуйте тільки акумулятори, вказані в цій інструкції
з експлуатації.
Не вставляйте акумулятори у зворотній полярності (+/-).
Не піддавайте акумулятори впливу вогню або високої
температури.
Не намагайтесь перезаряджати батарейки (крім
акумуляторів), закорочувати або розбирати їх.
Не встановлюйте одночасно акумулятори різних типів,
вироблені різними виробниками або з різними термінами
використання.
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ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
УВАГА

Не торкайтеся корпусу спалаху під час експлуатації, він може бути гарячим під
час роботи спалаху.
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Для споживачів з Європи
Утилізація старого електричного та електронного
обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших
європейських країнах із системами роздільного збирання
сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не
можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно
здати до відповідного приймального пункту для вторинної обробки
електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну
утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним
наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров‘я,
до яких могла б призвести неправильна утилізація цього виробу.
Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні
ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинної
переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
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BOUNCE

5

Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС

A

Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноваженим представником з питань
електромагнітної сумісності та безпеки виробу є компанія Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будь-яких
питань стосовно обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, наданими
в окремій сервісній та гарантійній документації.
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Інформація для споживачів в Україні

DIRECT

7
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Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
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Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.
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Стан індикатора CHG та індикатора POWER змінюється наступним чином в
залежності від стану даного пристрою:

Під час зарядки

Вимкн

Горить зеленим

Після завершення зарядки

Увімкн

Горить зеленим

Під час зйомки на вулиці, якщо об'єкт знаходиться занадто далеко від
камери, щоб його можна було досягнути спалахом з даного пристрою (об'єкт
знаходиться за межами спалаху), встановіть перемикач TELE даного пристрою
в положення [Положення для великої відстані] (див. малюнок ). Після цього
світло від даного пристрою зможе досягати далі.

В разі досягнення належної
експозиції після зйомки

Мигає

Горить зеленим

Примітки

В разі низького заряду
акумуляторів

Вимкн

Горить червоним

В разі перегріву даного
пристрою

Вимкн

Мигає червоним

В разі встановлення камери в
[Вспышка выкл]
положення

Вимкн

Горить зеленим

Стан пристрою

індикатор CHG

індикатор POWER

Підготовка
Встановлення акумуляторів (див. малюнок )

Встановіть акумулятори в даний пристрій, а потім прикріпіть його до камери.
Використовуйте пару акумуляторів одного з наступних типів:
 Дві лужні батарейки AAA
 Два нікель-металогідридних акумулятори (Ni-MH) AAA*
* Завжди повністю заряджайте перед використанням нікель-металогідридні
акумулятори за допомогою вказаного зарядного пристрою.
Акумулятори не входять до комплекту.

1 Натисніть на кришку акумуляторного відсіку у вказаному
напрямку, щоб відкрити його.
2 Вставте акумулятори в батарейний відсік, як позначено
всередині.
Переконайтесь, що акумулятори встановлено правильно.

3 Закрийте кришку.
Виконайте процедуру у зворотньому порядку, щоб відкрити кришку.

Примітки

Будьте обережні, щоб не защемити пальці під час відкривання та закривання
кришки акумуляторного відсіку. Необережні дії можуть призвести до травми.

Перевірка акумуляторів

Індикатор POWER даного пристрою горить червоним кольором, коли заряд
акумуляторів є низьким.
 Якщо індикатор POWER горить червоним кольором, компанія Sony
рекомендує замінити акумулятори. Якщо індикатор CHG горить янтарним
кольором, спалах можна використовувати навіть тоді, коли індикатор POWER
горить червоним кольором. Однак зарядка займе більше часу, ніж звичайно.
 Якщо ні індикатор CHG, ні індикатор POWER не горить під час увімкнення
перемикача POWER башмаку в положення [ON], перевірте, чи правильно
встановлено акумулятори. Якщо акумулятори встановлено правильно, але
індикатори все одно не горять, замініть акумулятори.
 Якщо індикатор POWER гасне невдовзі після увімкнення, замініть
акумулятори.

Прикріплення даного пристрою до камери та його
увімкнення (див. малюнок )
1 Переконайтесь, що перемикач POWER даного пристрою
встановлено в положення [OFF].
Якщо це не так, встановіть його в положення [OFF].
(Див. пункт 5 для отримання інформації щодо увімкнення та вимкнення
даного пристрою.)

2 Переконайтесь, що вбудований спалах камери знаходиться в
опущеному положенні.
Якщо камеру оснащено вбудованим спалахом та він знаходиться у піднятому
положенні, поверніть його в опущене положення.

3 Перемістіть лапу кріплення даного пристрою в башмак для
аксесуарів камери в напрямку стрілки до фіксації.
Коли даний пристрій належним чином прикріплено до башмака, він
автоматично фіксується.
Щоб зняти даний пристрій, натисніть кнопку від'єднання лапи кріплення
та перемістіть лапу кріплення у зворотньому напрямку відносно процедури
прикріплення. (див. малюнок -3-)

4 Увімкніть камеру.
5 Увімкніть даний пристрій.
Після повороту даного пристрою вгору до защеплення, він увімкнеться та
загориться індикатор POWER.
Щоб вимкнути даний пристрій, поверніть його вниз. (див. малюнок -5-)

Збереження енергії

Якщо не виконувати операцій з камерою або даним пристроєм протягом більше
ніж 1 хвилини після того, як камера перейшла у стан збереження енергії, даний
пристрій автоматично вимкнеться з метою збереження енергії, а індикатор
POWER та індикатор CHG вимкнуться.
Даний пристрій також переходить в режим збереження енергії, якщо
встановити перемикач POWER камери в положення [OFF] (з усіма цифровими
дзеркальними фотоапаратами Sony, крім DSLR-A100).
Щоб вийти з режиму збереження енергії, знову увімкніть даний пристрій або
виконайте операції з камерою.

Зйомка
1 Переконайтесь, що камера та даний пристрій увімкнені.

1

2 Встановіть камеру у потрібний режим зйомки.



Обладнання відповідає вимогам:
 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова
КМУ від 29.07.2009 № 785).

Стандартне положення
Стандартное положение

Перед використанням

Standard اﳌﻮﺿﻊ
Tele اﳌﻮﺿﻊ

2

B
A

Положення для великої відстані
Телеобъектив

Характеристики

Standard اﳌﻮﺿﻊ
Tele اﳌﻮﺿﻊ


B

1
Українська
Модель HVL-F20AM являє собою спалах, призначений виключно для
використання з цифровим дзеркальним фотоапаратом Sony (який в подальшому
називається як «камера»).

3

Перед початком роботи з виробом, будь ласка, уважно прочитайте даний
посібник і збережіть його для довідок у майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Щоб зменшити небезпеку займання або ураження електричним струмом, не
допускайте потрапляння на пристрій дощу або вологи.



Для отримання детальної інформації зверніться до посібника з експлуатації, що
додається до камери.
Даний пристрій не є захищеним від пилу, крапель або води.
Не розміщуйте даний пристрій у наступних місцях
Незалежно від того, використовується даний пристрій або зберігається, не
розміщуйте його у будь-якому з наступних місць. Це може призвести до
несправності.
 Розміщення даного пристрою у місцях, які знаходяться під впливом прямого
сонячного світла, наприклад, на щитку управління автомобіля або поряд з
нагрівачем, може привести до деформації або несправності даного пристрою.
 У місцях з надмірною вібрацією
 У місцях з сильним електромагнітним полем
 У місцях з надмірною кількістю піску
На морському узбережжі та інших місцях з великою кількістю піску, де
виникають клуби пилу, захистіть даний пристрій від піску та пилу. Це може
призвести до несправності.

Заклейте стрічкою контакти літієвого акумулятора, щоб уникнути короткого
замикання під час утилізації акумуляторів, та виконуйте місцеві норми щодо
утилізації акумуляторів.
Тримайте акумулятори або речі, які можна проковтнути, подалі від малих дітей.
В разі проковтування предмету негайно зверніться до лікаря.
Негайно витягніть акумулятори та припиніть їх використання, якщо...
 виріб впав або зазнав удару, в результаті якого внутрішні компоненти
опинилися відкритими.
 виріб є джерелом незвичайного запаху, тепла або диму.
Не розбирайте. Торкання до схеми з високою напругою всередині виробу може
призвести до ураження електричним струмом.

 Простий, компактний зовнішній спалах з тонким корпусом товщиною 24 мм.
 Перемикач ON/OFF, вбудований в лапу кріплення. Складання даного
пристрою призводить до його вимкнення та дозволяє безпечно переносити
його встановленим на камеру.
 Унікальна функція відбиття світла дозволяє змінювати напрямок світла за
допомогою повороту перемикача.
 Може використовуватися разом з сумісними об'єктивами для вимірювання
освітлення для спалаху ADI (Advanced Distance Integration), на яке не впливає
коефіцієнт відбиття фону або об'єкту.
 Автоматичне коригування балансу білого за допомогою інформації про
температуру кольору (з усіма цифровими дзеркальними фотоапаратами Sony,
крім DSLR-A100)
 Функція збереження енергії переводить даний пристрій в режим сну, коли
камера вимикається.
 Функція зменшення ефекту «червоних очей» (з усіма цифровими
дзеркальними фотоапаратами Sony, крім DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300,
DSLR-A350, DSLR-A700 та камер без вбудованого спалаху)
 Перемикач TELE з положенням [Положення для великої відстані], в якому
спалах може досягати на більшу відстань. Ви можете знімати об'єкт на відстані
приблизно 5 м з достатнім освітленням (ISO100 • m, F4).
 Функція бездротового керування дозволяє керувати зовнішнім спалахом через
даний пристрій, встановлений на сумісній камері. (Встановлення керування
коефіцієнтом освітленням неможливе.)

 Найменування компонентів
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Корпус спалаху
Перемикач BOUNCE (за замовчанням: BOUNCE)
Кнопка від'єднання лапи кріплення
Лапа кріплення
Перемикач TELE (за замовчанням: стандартне положення)
Кришка акумуляторного відсіку
Індикатор CHG
Індикатор POWER
Перемикач башмака POWER

 Перемикач TELE

Зверніться до посібника з експлуатації камери для отримання інформації
щодо режимів зйомки.
В разі встановлення камери в режим пріоритету витримки (S) або ручної
експозиції (M), ви не зможете вибрати витримку, коротшу за швидкість
синхронізації спалаху*.
* Швидкість синхронізації спалаху являє собою мінімальну витримку, яку
можна використовувати зі спалахом.

3 Після завершення зарядки даного пристрою натисніть кнопку
затвору, щоб сфотографувати об'єкт.
Коли зарядку буде завершено, індикатор CHG даного пристрою буде горіти
янтарним кольором.
Коли належну експозицію знову можна буде отримати після зйомки,
індикатор CHG буде мигати янтарним кольором.

Примітки

 Якщо зробити знімок до того, як зарядку буде завершено, ви можете не
отримати достатнього освітлення (недостатнє експонування).
 В разі використання спалаху під час зйомки з таймером самозапуску,
переконайтесь, що зарядку завершено, перед тим, як натиснути на кнопку
затвору.
 Якщо камера знаходиться в режимі автоматичного спалаху, спалах може не
спрацювати в залежності від умов освітлення.

Захист від перегріву

Захист від перегріву являє собою функцію для захисту даного пристрою від
перегріву. Якщо даний пристрій нагріється в режимі постійного використання
спалаху або за умов високої температури, роботу спалаху буде автоматично
припинено.
 В разі виявлення перегріву індикатор POWER буде мигати червоним
кольором з інтервалами в одну секунду.
 Роботу спалаху неможливо буде поновити, доки даний пристрій не охолоне.
 Якщо даний пристрій знаходиться в стані перегріву, залиште його без жодних
операцій на 10 хвилин для охолодження.

 Перемикач BOUNCE

Якщо направляти спалах безпосередньо на об'єкт навпроти стіни, на ній
з'являться різкі тіні (див. малюнок -)
Під час зйомки у приміщенні з низкою стелею можна пом'якшити ці тіні,
встановивши перемикач BOUNCE в положення [BOUNCE] таким чином, щоб
корпус спалаху даного пристрою було нахилено вгору і він випромінював світло
на стелю. Світло буде відбиватися від стелі і освітлювати об'єкт, створюючи
зображення з м'яким освітленням (див. малюнок -).
Під час зйомки на вулиці встановлення перемикача BOUNCE в положення
[DIRECT] дозволяє освітлювати об'єкт на відстані, якої вбудований спалах не
може досягнути.
 BOUNCE: корпус спалаху встановлюється під кутом 75 градусів вгору
(освітлення за допомогою відбитого світла спалаху)
 DIRECT: корпус спалаху встановлюється під кутом 0 градусів вгору (прямий
спалах)

Перемістіть перемикач BOUNCE у потрібне положення (див.
малюнок -1).
Примітки

 Обов'язково переміщуйте перемикач BOUNCE, доки позначка A не
порівняється з позначкою потрібного положення.
 Стеля або стіна, яка відбиває світло спалаху, повинна бути білою або з
дуже блідим кольором. Якщо вона буде кольоровою, це може вплинути на
зображення. Поверхня відбиття не повинна бути занадто високою стелею або
скляною поверхнею.
 В разі встановлення в положення [BOUNCE] діапазон спалаху зменшиться.
В разі недостатньої експозиції зображення (знімок має темний вигляд),
пробуйте наблизитися до об'єкту, збільшити чутливість ISO або збільшити
діафрагму.

 Встановіть перемикач TELE в положення [Стандартне положення] під час
звичайної зйомки.
 Під час встановлення перемикача TELE надійно повертайте його, доки
позначка B не порівняється з потрібним положенням.
 Якщо кут об'єктиву буде ширшим за вибраний кут спалаху, зовнішні області
зображення можуть бути темними. Див. пункт «Збільшення діапазону
спалаху» для отримання інформації щодо діапазону спалаху для кожного
положення.
 Перемикач TELE вмикається тільки тоді, коли перемикач BOUNCE
встановлено в положення [DIRECT].
 Якщо даний пристрій прикріплено до камери з вбудованим спалахом, який
функціонує як підсвітлювач автофокусу, точність автофокусу може бути
значно нижчою під час нічної зйомки.

Бездротове керування

Ви можете прикріпити даний пристрій до сумісної камери і використовувати
його в якості бездротового контролера для зовнішнього спалаху. Зовнішній
спалах являє собою спалах, розташований окремо від камери, яка
використовується для зйомки.
В цьому посібнику спалах, який прикріплений до камери, в подальшому
називається як «контролер», а спалах, який використовується окремо від
камери., називається як «зовнішній спалах». Зовнішній спалах також може
називатися як «дистанційний спалах».

1 Під'єднайте даний пристрій до камери і встановіть перемикачі
живлення камери, зовнішньої камери та даного пристрою в
положення [ON].
2 Встановіть режим камери та зовнішньої камери наступним
чином.
Камера:
Встановіть режим в положення [Беспроводная].
Зверніться до посібника з експлуатації камери для отримання детальної
інформації.
Зовнішній спалах:
Встановіть зовнішній спалах в положення [Бездротовий дистанційний
режим], а бездротовий канал в положення [CH1]. Зверніться до посібника з
експлуатації зовнішнього спалаху для отримання детальної інформації.

3 Встановіть камеру та зовнішній спалах.
Зверніться до посібника з експлуатації зовнішнього спалаху для отримання
інформації щодо його встановлення.

4 Переконайтесь, що зовнішній спалах та даний пристрій
повністю заряджені.
5 Зробіть пробне увімкнення, щоб перевірити зовнішній спалах.
 Процедура пробного увімкнення відрізняється в залежності від камери.
Зверніться до посібника з експлуатації камери.
 Якщо зовнішній спалах не працює, змініть положення камери, зовнішнього
спалаху та об'єкту, і знову зробіть пробне увімкнення.

6 Переконайтесь, що даний пристрій та зовнішній спалах
заряджені, та натисніть кнопку затвору повністю вниз, що
зробити знімок.
Примітки

 Даний пристрій не може використовуватися як зовнішній спалах.
 Встановлення керування коефіцієнтом освітленням (RATIO) неможливе.

Автоматичне регулювання балансу
білого за допомогою інформації про
температуру кольору

Баланс білого автоматично регулюється на основі інформації про температуру
кольору, яка надсилається даним пристроєм під час увімкнення спалаху (з усіма
цифровими дзеркальними фотоапаратами Sony, крім DSLR-A100).
 Ця функція працює в режимі спалаху TTL за допомогою пристібного
під'єднання до камери.

Не разбирать. Поражение электрическим током может происходить при
касании высоковольтной внутренней цепи лампы- вспышки.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании фотографических аппаратов обязательно
надо постоянно соблюдать правила безопасности, включая
приведенные ниже указания:
Перед использованием прочитайте руководство и
ознакомьтесь с его инструкциями.
При использовании фотоаппаратуры вблизи или около детей
нужно соблюдать особую осторожность.
Не следует оставлять аппаратуру без внимания на месте.
Соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожог при
прикосновении к нагретым частям аппаратуры.
Не следует эксплуатировать аппаратуру с питанием по
поврежденному силовому шнуре, а также при уронении
ее на пол или повреждении, при этом обязательно нужно
проверить квалифицированным техником.
Перед отсоединением аппаратуры дайте ей полностью
остыть. Шнур питания должен быть смотан свободно
(нежестко) вокруг аппаратуры.
Для исключения риска поражения электрическим током не
погружайте аппаратуру в воду и др. какие-либо жидкости.
Во избежание поражения электричесим током, не разбирайте
аппаратуру, а передайте ее квалифицированному технику,
если требуется ремонт или др. технический уход за ней.
Надо помнить, что неправильная сборка может привести
к электрическим ударам при последующей эксплуатации
аппаратуры.
Надо помнить, что применение не рекомендуемых фирмой
принадлежностей может вызывать возможность пожара,
поражения электрическим током или несчастных случаев.
Батарейки при неправильном использовании могут
перегреваться или взрываться.
Батарейки обязательно надо применять назначенные в
настоящем руководстве.
Не следует подключить батарейки с неправильной, обратной
полярностью (+/-).
Не следует подвергать батарейки перегреву или повышенной
температуре.
Не следует перезаряжать (за исключением перезаряжаемых
типов), накоротко замыкать или разбирать.
Не следует смешанно подключить батарейки разных типов,
марок или заряженности.

ХРАНИТЕ У СЕБЯ
НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО
Внимание

Не следует касаться лампы-вспышки во время ее работы, поскольку она
нагревается при ее срабатывании.

Для пользователей в Европе
Утилизация отслужившего электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах Евросоюза
и других европейских странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может
привести к потенциально негативному влиянию на окружающую
среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных
последствий необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов
поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более
подробной информации о переработке этого изделия обратитесь
в местные органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Обслуговування

Зніміть даний пристрій з камери та витріть його м'якою сухою тканиною.
Злегка здуйте пісок з даного пристрою. Витирання перед здуванням піску може
призвести до появи подряпин на даному пристрої. Щоб видалити плями, витріть
їх тканиною, злегка зволоженою слабким миючим засобом, а потім витріть
пристрій начисто сухою м'якою тканиною. В жодному разі не використовуйте
сильні розчинники, наприклад, розріджувач або бензин, інакше це призведе до
пошкодження поверхні.

Сумісність

Для отримання інформації щодо цифрових дзеркальних фотоапаратів, сумісних
з даним пристроєм, відвідайте наш веб-сайт:
http://www.sony.net/

Примітки щодо використання
Під час зйомки

 Не направляйте світло спалаху безпосередньо в очі. Спалах створює сильне
світло.
 Не вмикайте спалах 20 або більше разів поспіль. Це може призвести до
перегріву та пошкодження даного пристрою та його акумуляторів.
В разі увімкнення спалаху декілька разів поспіль, дайте йому самостійно
охолонути протягом щонайменше 10 хвилин.
 Не переносіть камеру, тримаючи її за даний пристрій, коли його прикріплено.
Завжди тримайтесь за саму камеру.
 Перемикаючи перемикач POWER башмака в положення [OFF], будьте
обережні, щоб не защемити палець у шарнірі. Це може призвести до травми.

Акумулятори

 Рівень заряду акумуляторів, що відображається, може бути нижчим за дійсну
ємність акумуляторів в залежності від температури та умов зберігання. Рівень,
що відображається, зазвичай стає точнішим після використання даного
пристрою протягом декількох разів.
 Потужність нікель-металогідридних акумуляторів швидко падає, коли рівень
заряду акумуляторів знижується. Ви можете не мати змоги користуватися
даним пристроєм невдовзі після того, як індикатор POWER загориться
червоним кольором.
 Частота та кількість спалахів даного пристрою може відрізнятися від
вказаного в таблиці технічних характеристик навіть у випадку встановлення
нових акумуляторів, в залежності від дати виробництва.
 Вимкніть живлення та зачекайте декілька хвилин перед тим, як витягнути
акумулятори. Будьте обережні, торкаючись акумуляторів, оскільки
вони можуть бути гарячими в залежності від типу акумуляторів та умов
використання.
 Витягніть та зберігайте акумулятори, якщо не збираєтесь використовувати
даний пристрій протягом тривалого часу.

Температура

 Діапазон робочої температури даного пристрою становить від 0 °C до 40 °C.
 Не піддавайте даний пристрій впливу надзвичайно високої температури
(наприклад, впливу прямого сонячного світла всередині автомобіля) або
високої вологи.
 Раптова зміна температури може призвести до конденсації всередині даного
пристрою. При перенесенні даного пристрою з холодного місця, наприклад,
гірського спуску, у тепле місце, спочатку покладіть його у пластиковий пакет,
видаліть повітря з пакету, та герметизуйте його. Після перенесення у тепле
місце залиште його на деякий час, поки він не досягне кімнатної температури,
а потім витягніть з пакету.
 Зі зниженням температури потужність акумуляторів знижується. Під час
використання у холодних умовах використовуйте нові акумулятори або
підготуйте запасні теплі акумулятори, та використовуйте їх по черзі з іншим
комплектом. Індикатор POWER у холодних умовах може тимчасово горіти
червоним кольором незважаючи на те, що акумулятори мають заряд. Якщо
потужність акумуляторів стане низькою через низьку температуру, залиште
акумулятори в приміщенні, поки вони не досягнуть кімнатної температури.
Потужність акумуляторів повернеться до норми.
 Даний пристрій не є захищеним від води. Під час використання даного
пристрою на пляжі не допускайте потрапляння на нього води або піску. Вода,
пісок, пил або сіль, які залишаться у даному пристрої, можуть призвести до
несправності.

Русский
Вспышка HVL-F20AM предназначена исключительно для использования с
цифровой зеркальной фотокамерой Sony (далее именуемой как «камера»).
Перед пользованием лампой-вспышкой рекомендуется прочитать настоящую
инструкцию внимательно и хранить у себя для справок.

Предупреждение
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током не
подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Надо перекрыть изоляционной лентой контакты литиевых батареек при их
сбросе, и соблюдать местные правила по сбросу батареек.
Батарейки следует держать в отдалении от детей, т.к. они могут их проглотить.
При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
Батарейки обязательно надо снять и прекратить дальнейшее использование в
случае, если ...
 лампу-вспышку уронили на пол или подвергали сильным ударам и тряскам.
 лампа-вспышка испускает необычный запах, перегревается или дымит.

Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем
по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.

Перед использованием

Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к
камере.
Данное устройство не является пылезащищенным, брызгозащищенным
или водонепроницаемым.
Не размещайте данное устройство в следующих местах
Независимо от того, используется или хранится данное устройство, не
размещайте его в каком-либо из следующих мест. Это может привести к
неисправности.
 Размещение данного устройства в местах, подверженных воздействию
прямого солнечного света, например на приборных панелях или возле
нагревательного прибора, может привести к деформации данного устройства
или к его неисправности.
 Места с чрезмерной вибрацией
 Места с сильным электромагнитным излучением
 Места с чрезмерным содержанием песка
Защищайте данное устройство от песка и пыли в таких местах, как морской
пляж и другие песчаные зоны или в местах, где могут возникать облака пыли.
Это может привести к неисправности.

Характеристики

 Простая компактная внешняя вспышка с 24-мм тонким дизайном.
 Переключатель ON/OFF встроен в лапу крепления. При складывании данное
устройство выключается, что обеспечивает безопасность переноса устройства
во время его крепления на камере.
 Уникальная функция отраженной вспышки позволяет изменять направление
света щелчком переключателя.
 Данное устройство может быть использовано с совместимыми объективами,
что позволяет выполнить ADI замер (Advanced Distance Integration - учет
расстояния до объекта), на результаты которого не влияет коэффициент
отражения фона или объекта.
 Корректировка баланса белого выполняется автоматически при
использовании информации о температуре цвета (во всех цифровых
зеркальных фотокамерах Sony, за исключением DSLR-A100)
 Функция экономии питания переключает данное устройство в режим сна при
выключении камеры.
 Bозможность уменьшения эффекта красных глаз при вспышке (во всех
цифровых зеркальных фотокамерах Sony, за исключением DSLR-A100,
DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350, DSLR-A700 и камер, не оснащенных
встроенной вспышкой)
 Вспышка может достигать более удаленных мест, если переключатель TELE
установлен в положение [Телеобъектив]. При достаточной освещенности
(ISO100 • м, F4) съемка может производиться на расстоянии 5 м от объекта.
 Функция беспроводного управления позволяет управлять выносной
вспышкой посредством данного устройства, установленного на совместимой
камере. (Настройка управления диапазоном освещенности недоступна.)

 Наименование компонентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Лампа вспышки
Переключатель BOUNCE (по умолчанию: BOUNCE)
Кнопка разблокирования лапы крепления
Лапа крепления
Переключатель TELE (по умолчанию: Стандартное положение)
Крышка батарейного отсека
Индикатор CHG
Индикатор POWER
Переключатель POWER башмака

Состояние индикатора CHG и индикатора POWER изменяется в соответствии с
состоянием данного устройства следующим образом:
Состояние устройства

Индикатор CHG

Индикатор POWER

Во время зарядки

Выкл.

Горит зеленым цветом

Когда зарядка завершена

Вкл.

Горит зеленым цветом

При достижении
соответствующей экспозиции
после съемки

Мигает

Горит зеленым цветом

При разряженных батарейках

Выкл.

Горит красным цветом

При перегреве данного
устройства

Выкл.

Мигает красным
цветом

Если установка камеры
[Вспышка выкл]

Выкл.

Горит зеленым цветом

Подготовка
Вставка батареек (см. рисунок )

Вставьте батарейки в данное устройство, а затем установите его на камеру.
Используйте одну из следующих пар батареек:
 Две щелочные батарейки стандарта AAA
 Две никель-металлогидридные (Ni-MH) батарейки* стандарта AAA
* Перед использованием всегда полностью заряжайте Ni-MH батарейки с
помощью указанного зарядного устройства.
Батарейки не входят в комплект поставки.

1 Нажимайте на крышку батарейного отсека в направлении,
указанном на рисунке, для его открывания.
2 Вставьте батарейки в батарейный отсек в соответствии с
маркировкой на внутренней части.
Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно.

3 Закройте крышку.
При открытии крышки выполните действия в обратном порядке.

Примечания

Будьте осторожны, чтобы не зажать свои пальцы при открывании и закрывании
крышки батарейного отсека. Неосторожное обращение может привести к
травме.

Проверка батареек

Если батарейки разряжены, индикатор POWER данного устройства начнет
гореть красным цветом.
 Если индикатор POWER загорелся красным цветом, фирма Sony рекомендует
заменить батарейки. Если индикатор CHG горит желтым цветом, вспышку
можно все еще использовать, даже если индикатор POWER горит красным
цветом. Однако для зарядки потребуется больше времени, чем обычно.
 Если индикатор CHG и индикатор POWER не загораются, когда
переключатель POWER башмака установлен в положение [ON], проверьте
правильно ли вставлены батарейки. Если батарейки вставлены правильно, но
индикаторы так и не загораются, замените батарейки.
 Если индикатор POWER гаснет вскоре после того, как загорается, замените
батарейки.

Прикрепление данного устройства к камере и его
включение (см. рисунок )
1 Убедитесь в том, что переключатель POWER башмака данного
устройства установлен в положение [OFF].
Если это не так, установите его в положение [OFF].
(Для получения сведений о процедуре включения и выключения данного
устройства см. пункт 5.)

2 Убедитесь в том, что встроенная вспышка камеры находится в
нижнем положении.
Если камера оснащена встроенной вспышкой, и она находится в верхнем
положении, верните ее в нижнее положение.

3 Передвиньте лапу крепления данного устройства в башмак
для принадлежностей камеры в направлении стрелки до
защелкивания.
При правильном прикреплении к башмаку данное устройство фиксируется
автоматически.
Для снятия данного устройства нажмите кнопку разблокирования лапы
крепления и передвиньте лапу крепления в направлении, обратном
направлению при процедуре установки. (см. рисунок -3-)

 Переключатель TELE

При съемке вне помещения объекта, находящегося слишком далеко от камеры,
для того, чтобы его достигла вспышка из данного устройства (объект находится
вне диапазона действия вспышки), установите переключатель TELE данного
устройства в положение [Телеобъектив] (см. рисунок ). В таком положении
диапазон вспышки из данного устройства может быть увеличен.

Примечания

 Установите переключатель TELE в положение [Стандартное положение] для
обычной съемки.
 При установке переключателя TELE сильно поворачивайте его до тех пор,
пока метка B не будет совмещена с нужным положением.
 Если угол объектива больше, чем выбранный угол вспышки, области
изображения, отдаленные от центра, могут стать темными. Для получения
дополнительных сведений о диапазоне действия вспышки для каждого
положения см. раздел «Диапазон зума вспышки».
 Переключатель TELE можно использовать только тогда, когда переключатель
BOUNCE установлен в положение [DIRECT].
 Если данное устройство прикреплено к камере с встроенной вспышкой,
которая используется в качестве автофокусной подсветки, точность
автофокуса может существенно уменьшиться при съемке ночного вида.

Беспроводное управление

Вы можете прикрепить данное устройство к совместимой камере и использовать
его в качестве беспроводного контроллера для выносной вспышки. Выносная
вспышка представляет собой вспышку, расположенную отдельно от камеры,
которая используется для съемки.
В данном руководстве вспышка, прикрепляемая к камере, называется
контроллером, а вспышка, используемая отдельно от камеры, называется
выносной вспышкой. Выносная вспышка также может называться
дистанционной вспышкой.

1 Подключите данное устройство к камере и установите
переключатели питания камеры, выносной вспышки и
данного устройства в положение [ON].
2 Установите режим камеры и выносной вспышки следующим
образом.
Камера:
Установите режим в положение [Беспроводная].
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации камеры.
Выносная вспышка:
Установите выносную вспышку в положение [Беспроводный дистанционный
режим], а беспроводный канал в положение [CH1]. Подробные сведения
приведены в инструкции по эксплуатации выносной вспышки.

3 Установите камеру и выносную вспышку.
Подробные сведения об установке выносной вспышки приведены в
инструкции по ее эксплуатации.

4 Убедитесь в том, что выносная вспышка и данное устройство
полностью заряжены.
5 Выполните пробную вспышку для проверки выносной
вспышки.
 Пробная вспышка может отличаться в зависимости от камеры. Подробные
сведения приведены в инструкции по эксплуатации камеры.
 Если выносная вспышка не сработала, измените положение камеры,
выносной вспышки и объекта, а затем попытайтесь выполнить пробную
вспышку еще раз.

6 Убедитесь в том, что данное устройство и выносная вспышка
заряжены, а затем нажмите кнопку затвора до упора для
выполнения съемки.
Примечания

 Данное устройство не может быть использовано в качестве выносной
вспышки.
 Настройка управления коэффициентом освещенности (RATIO) недоступна.

Автоматическая корректировка
баланса белого цвета с использованием
информации о температуре цвета

Уход за данным устройством

Снимите данное устройство с камеры и протрите его сухой мягкой тканью.
Сдуйте песок с устройства. Чистка перед сдуванием песка может поцарапать
поверхность данного устройства. Для удаления пятен протрите их мягкой
тканью, немного смоченной в растворе мягкого моющего средства, а затем
протрите устройство сухой мягкой тканью. Никогда не используйте сильные
растворители, такие как разбавитель или бензин, так как это может привести к
повреждению поверхности.

Совместимость

Для получения информации о совместимости цифровых зеркальных фотокамер
с данным устройством посетите наш веб-сайт:
http://www.sony.net/

Примечания относительно
использования
Во время съемки

 Не используйте вспышку непосредственно перед глазами. Она генерирует
сильный световой поток.
 Не используйте вспышку 20 или более раз подряд. Это может стать причиной
перегрева и повреждения данного устройства и его батареек.
Если вспышка использовалась несколько раз подряд, дайте возможность ей
остыть в течение не менее 10 минут.
 Если данное устройство прикреплено к камере, не беритесь за него при
переноске камеры. Беритесь непосредственно за саму камеру.
 При установке переключателя POWER башмака в положение [OFF] будьте
осторожны, чтобы не зажать свой палец шарниром. Это может привести к
травме.

Батарейки

 Отображаемый уровень заряда батареек может быть ниже действительной
емкости батареек в зависимости от температуры и условий хранения.
Отображаемый уровень заряда обычно становится точным после
использования данного устройства несколько раз.
 Емкость никель-металлогидридных батареек может внезапно падать, если
батарейки разрядились. Вы не можете использовать данное устройство сразу
после того, как индикатор POWER стал красным.
 Частота и количество вспышек данного устройства может отличаться от
указанных в таблице технических характеристик, даже если вставлены новые
батарейки, поскольку это зависит от даты их изготовления.
 Перед тем как извлечь батарейки, выключите питание и подождите несколько
минут. Прикасаясь к батарейкам, будьте осторожны, потому что они могут
быть горячими в зависимости от типа батареек и условий их использования.
 Если данное устройство не будет использоваться в течение длительного
периода времени, извлеките батарейки и положите их на хранение.

Температура

 Диапазон рабочей температуры данного устройства составляет от 0 °C до
40 °C.
 Не подвергайте данное устройство воздействию очень высоких температур
(например, воздействию прямых солнечных лучей внутри транспортного
средства) или высокой влажности.
 Резкое изменение температуры может стать причиной образования
конденсации внутри данного устройства. При перенесении данного
устройства из холодного места, например такого, как горнолыжный склон, в
теплое, сначала поместите его в пластиковый пакет, удалите из него воздух,
а затем запечатайте его. После перенесения его в теплое место, не вынимайте
устройство до тех пор, пока оно не нагреется до комнатной температуры, а
затем вньте его из пакета.
 Емкость батареи уменьшается при низкой температуре. При эксплуатации
устройства в холодную погоду используйте новые батарейки или подготовьте
запасные батарейки и держите их в тепле, а затем поочередно используйте
каждый комплект. В холодную погоду индикатор POWER может временно
стать красным, даже если батарейки стаются еще заряженными. Если емкость
батареи уменьшилась из-за низкой температуры, оставьте батарейки в
помещении до тех пор, пока они не нагреются до комнатной температуры.
Емкость батареи вернется в нормальное состояние.
 Это устройство не является водопроницаемым. При использовании данного
устройства на пляже не допускайте контакта устройства с водой или песком.
Оставшаяся в устройстве вода, песок, пыль или соль может стать причиной
неисправности.

Баланс белого регулируется автоматически на основе информации о температуре
цвета, передаваемой данным устройством во время срабатывания вспышки (во
всех цифровых зеркальных фотокамерах Sony, за исключением DSLR-A100).
 Данная функция работает в режиме TTL вспышки, когда используется
зажимное крепление к камере.

4 Включите камеру.
5 Включите данное устройство.
Когда данное устройства повернуть вверх до щелчка, устройство включается,
а индикатор POWER загорается.
Для того чтобы выключить данное устройство, поверните его вниз. (см.
рисунок -5-)

Экономия энергии

Если камера или данное устройство не используется более 1 минуты после того,
как камера переключилась в режим экономии энергии, данное устройство также
автоматически отключается для энергосбережения, а индикатор POWER и
индикатор CHG выключаются.
При установке переключателя POWER камеры в положение [OFF] данное
устройство также переключается в режим экономии энергии (во всех цифровых
зеркальных фотокамерах Sony, за исключением DSLR-A100).
Для выхода из режима экономии энергии включите данное устройство или
начните работу с камерой.

Съемка
1 Убедитесь в том, что камера и данное устройство включены.
2 Установите камеру в нужный режим съемки.
Подробные сведения о режимах съемки приведены в инструкции по
эксплуатации.
Если камера установлена в режим приоритета выдержки (S) или в режим
ручной экспозиции (M), выбрать большую выдержку, чем скорость
синхронизации вспышки, невозможно*.
* Скорость синхронизации вспышки равна максимальной выдержке,
которую можно использовать со вспышкой.

3 После завершения зарядки данного устройства нажмите
кнопку затвора для съемки объекта.
По завершении зарядки индикатор CHG данного устройства становится
желтым.
Если после съемки можно снова получить соответствующую экспозицию,
индикатор CHG мигает желтым цветом.

Примечания

 При выполнении съемки до завершения зарядки достаточное освещение
может быть не получено (при соответствующей экспозиции).
 При использовании вспышки при съемке в режиме автозапуска перед
нажатием на кнопку затвора убедитесь в том, что зарядка завершена.
 Если камера находится в режиме автоматической вспышки, вспышка может
не сработать в зависимости от условий освещения.

Защита от перегрева

Защита от перегрева представляет собой функцию для защиты данного
устройства от перегревания. Если данное устройство нагревается при его
использовании в режиме непрерывной вспышки или в жарких условиях
окружающей среды, вспышка автоматически отключается.
 При обнаружении перегрева индикатор POWER начнет мигать красным
цветом с интервалом в одну секунду.
 До тех пор пока данное устройство не остынет, использовать вспышку
невозможно.
 Если данное устройство находится в перегретом состоянии, не выполняйте с
ним какие-либо действия в течение 10 минут для того, чтобы оно остыло.

 Переключатель BOUNCE

Использование вспышки для съемки объектов рядом со стеной приводит к
появлению на ней резких теней (см. рисунок -)
При съемке в комнате с низким потолком эти тени можно смягчить, установив
переключатель BOUNCE в положение [BOUNCE], так чтобы лампа вспышки
данного устройства была направлена вверх и излучала свет в потолок. Свет
отражается от потолка и освещает объект, создавая более мягкое изображение
(см. рисунок -).
При съемке вне помещения установка переключателя BOUNCE в положение
[DIRECT] позволяет осветить объект на расстоянии, которое с помощью
встроенной вспышки достичь невозможно.
 BOUNCE: лампа вспышки установлена под углом 75 градусов вверх
(отраженная вспышка)
 DIRECT: лампа вспышки установлена под углом 0 градусов (прямая вспышка)

Передвиньте переключатель BOUNCE в нужное положение (см.
рисунок -1).
Примечания

 Передвигайте переключатель BOUNCE до тех пор, пока метка A не будет
совмещена с меткой нужного положения.
 Потолок или стена, которая отражает вспышку света, должна быть белой
или очень светлой. Если она цветная, цвет может плвлиять на изображение.
Отражающая поверхность не должна быть высоким потолком или стеклом.
 В положении [BOUNCE] диапазон действия вспышки уменьшается. Если
экспозиция изображения получается недостаточной (снимок выглядит
темным), разместите объект ближе, увеличьте чувствительность ISO или
больше откройте диафрагму.

Українська

Інтервал між спалахами/число спалахів

Технічні характеристики
Збільшення діапазону спалаху
Стандартне положення

Формат APS-C: діапазон фокусної відстані, еквівалентний 18-мм формату
35-мм формат: діапазон фокусної відстані, еквівалентний 27-мм формату

Лужні батарейки

Нікель-металогідридні
акумулятори (930 мАч)

Інтервал між
спалахами (сек)

Приблиз. 0,1-5

Приблиз. 0,1-4

Число спалахів
(кільк.)

Приблиз. 90 або більше

Приблиз. 150 або більше

Положення для великої відстані

 Число спалахів означає, скільки разів даний пристрій може спрацювати з
новими акумуляторами, доки вони не розрядяться.

Діапазон відстані спалаху

Керування спалахом

Ведуче число

Розміри
Маса
Рекомендовані
акумулятори
Комплектність
постачання

Формат APS-C: діапазон фокусної відстані, еквівалентний 35-мм формату
35-мм формат: діапазон фокусної відстані, еквівалентний 50-мм формату

Стандартне положення: 14
Положення для великої відстані: 20
*ISO100

Стандартне положення
Апертура (F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2,8

1-5

1-7

1-10

1-14

4

1-3,5

1-5

1-7

1-10

5,6

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

8

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

Вимірювання освітлення перед спалахом,
пряме керування спалахом TTL
Приблиз. 62 × 94,6 × 24 мм (ш/в/г)
Приблиз. 98 г (без акумуляторів)
Лужні батарейки AAA,
нікель-металогідридні акумулятори AAA
Спалах (1), футляр (1), набір друкованої
документації

Значення функцій, наведені у даному посібнику з експлуатації, базуються на
випробуваннях, проведених компанією Sony.
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.

* Коли перемикач BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]
(одиниця виміру: м)

Положення для великої відстані
Апертура (F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2,8

1-7

1-10

1-14

1-20

4

1-5

1-7

1-10

1-14

5,6

1-3,5

1-5

1-7

1-10

8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

* Коли перемикач BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]
(одиниця виміру: м)

Интервал вспышки/количество вспышек

Русский

Технические характеристики
Диапазон зума вспышки
Стандартное положение

Формат APS-C: эквивалент 18-мм диапазону фокусного расстояния
35-мм формат: эквивалент 27-мм диапазону фокусного расстояния

Телеобъектив

Формат APS-C: эквивалент 35-мм диапазону фокусного расстояния
35-мм формат: эквивалент 50-мм диапазону фокусного расстояния

Диапазон действия вспышки
Ведущее число

Стандартное положение: 14
Телеобъектив: 20
*ISO100

Стандартное положение
Диафрагма (F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2,8

1-5

1-7

1-10

1-14

4

1-3,5

1-5

1-7

1-10

5,6

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

8

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

Щелочные батарейки

Ni-MH батарейки (930 мАч)

Интервал вспышки
(сек)

Приблиз. 0,1-5

Приблиз 0,1-4

Количество вспышек
(раз)

Приблиз. 90 или
более

Приблиз. 150 или более

 Количество вспышек означает число срабатываний вспышки до тех пор,
пока новые батарейки не будут полностью разряжены.
Измерение светового потока предварительной
вспышки, прямое управление TTL вспышкой
Приблиз. 62 × 94,6 × 24 мм (ш/в/г)
Размеры
Приблиз. 98 г (без батареек)
Масса
Щелочные батарейки стандарта AAA, никельРекомендуемые
металлогидридные батарейки стандарта AAA
батарейки
Комплектность поставки Вспышка (1), футляр (1), набор печатной
документации
Управление вспышкой

Значения функций, приведенные в данной инструкции по эксплуатации,
основаны на испытаниях, проведенных фирмой Sony.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
является торговой маркой Sony Corporation.

* Когда переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT]
(устройство: м)

Телеобъектив
Диафрагма (F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2,8

1-7

1-10

1-14

1-20

4

1-5

1-7

1-10

1-14

5,6

1-3,5

1-5

1-7

1-10

8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

* Когда переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT]
(устройство: м)

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, раположенной
на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия
Дата изготовления напечатана на картонной коробке.

ˎ إذا اﻧﻄﻔﺊ اﳌﺼﺒﺎح  POWERﻓﻮراً ﺑﻌﺪ اﺿﺎءﺗﻪ ،اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.

8#
㍞Ἶᱦ# POWER
⭢≪# 㧶ᲂ⟆Ṧ#
㬿Ɫ㩂ጚ#
⯮㩞☆#
㘶➎㞢# 㧶ᲂ⟆Ṧ#
開關變更為
[OFF] 位置時，
。請留意手指不要被鉸鏈夾住
ˎ 在將熱靴
㘚㞢ầឲ៎1
。否則可能會造成傷害
ˎ 㾃∏ⵓ#㯃ⴛ㴯ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㑈ᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯
電池

㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ 依溫度及存放條件不同，所顯示的電池電力可能比實際電池容量低。在您使用
ˎ 㣫Ⓥ⇳#ワ⟷#㾃∏ⵓᙷ#㮧㐷㐷#⿁ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㣫Ⓥ⇳/#㣫Ⓥ⇳#ワ⟷#㾃∏ⵓ#
。本產品幾分鐘之後，所顯示的電力通常即會變為精準
⚆#㾳⬣㜫㇏#ㅻ㣏⏳#✷᜴㿏#㯃ⴛ㴯#㾃∏ⵓ⏳#ᵛⵓ#ⵓ䁏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ 在電池電力不足時，鎳氫電池的輸出電力會突然降低。 在 POWER 指示燈變
9#為紅色之後，
。⇢# ⴆ㥲ᇦ#可能很快即無法再使用本產品
㍞Ἶᱦ# ⭢≪# 㧶ᲂ⟆ც# ㊓ⳮᤆ# ᅭⰮ# 㬿Ɫ㩂ᇊ# ☾㘚#
即使在安裝新電池時，本產品的閃光燈頻率及次數亦可
ˎ 依其生產日期的不同，
Ⅾ㞦Ⱞ#⬮ⳮ㱲#ᛶ᳖☆#㈖⫫㩓ឲ៎1
。能與規格表中所顯示的內容有所差異
ⱂⷦ
ˎ 在取出電池之前，請先關閉電源並稍候數分鐘。在碰觸電池時請小心，因為依
ˎ ❯#㊓㻿ㆷ#㣫Ⓥ⇳#ワ⟷#㾃∏ⵓ⋓#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽ᴿᵛ1
。電池類型及使用狀況的不同，電池可能會相當高溫
ˎ
。若您打算長時間不使用本產品，請取出並另外存放電池
ˎ ㋧⓼⢻#㊓〫#⮛㊌+UDWLR,ㆷ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽ᴿᵛ1

溫度

Ⳳⵚ△#⬒#⳿⇞Ṧ#▖⮓㩆#ⱺᣃ#ZE#
C 至 40°
。C 之間
ˎ 本產品的操作溫度範圍在 0°

㾃∏ⵓᙷ#㮧㐻#ῃぇ#❯#㊓㻿ぇ#㇏㿫⮓#Ⱈⵗẓ#⭀⬸#ゟḻ#㊌❫ぇ#ᡳᛧ㿫⮓#䃋
。ˎ 請勿將本產品暴露在極高溫度 (例如在車內日光直射處) 或高溼度下
㴯#⚯≧ⴛᙷ#㈇Ṑㆳ⋓#ះ㊌Ạᴿᵛ+GVOU–D433⏳#㊓ワ㿓#┟ὗ#Vrq|#ᾋ㐷
ˎ 劇烈的溫度變化可能會在本產品內部造成凝結。將本產品由寒冷處如滑雪坡
㮯#ㇳ⾿#⚏⬣ⵔ#㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ,1
道帶至溫暖處時，請先將其置於塑膠袋當中，壓出袋內的空氣並加以密封。在
ˎ #ᢧᴜㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#㫫#㊈Ⰴㆻ#ㄠ㿫#WWO#㾃∏ⵓ#┟ὓぇ⮓#㈈Ṑ㿠ᴿᵛ1
。帶往溫暖處之後，將其閒置一段時間，直到達到室溫時，再將其由袋中取出
ˎ 電池的輸出電力會隨著溫度降低而減少。在寒冷環境中使用時，請使用新電池
或準備保持溫暖的備用電池，並互相交替使用。在寒冷環境中，即使電池仍有
剩餘電力，POWER 指示燈亦可能會暫時變為紅色。若因為低溫導致電池輸
❯#㊓㻿ㆻ#㣫Ⓥ⇳⋓⟷㮧#㊓ᛧ㿫⮓#⏫#⟷ὓ≣ㄫ#㜓ㆳ⋓#ᵝ⾻#㍳ⵤⵓ゛1#❯#
出電力變低，請將電池留置於室內，直到其達到室溫為止。此時電池輸出電池
㊓㻿ぇ#▲ㆷ#┟∏⏳#ᙷ❄ᜃ#⟿〫⮓#㊓ᛧ㿫#㍳ⵤⵓ゛1#┟∏⏳#⟿〫ᬫᢧ#㉻ぇ#
。將會恢復正常
▯㐷⏫⓫#❯#㊓㻿㇏#㻓⓫ぇ#ᡸ䈏ㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#〳⍠ㆻ#㊓ᛧ㿏⊛⓫#
ˎ 本產品不具備防水性。在海灘上使用本產品時，請確保其遠離海水或沙塵。任
⿴㿓#⮯㊓⏳#▲䈃#㜓ㆳ⋓#ᵝ⾻ᬯ#䄻/#⏯#⟷ὓ≣ㄫ#㜓ㆳ⋓#㊓㻿ㆻ#ᣟᫎ㿏ᜃ#
。何殘留在本產品上的水分、沙塵或鹽分，皆可能造成其故障
ᵝ⾻#㍳ⵤⵓ゛1#ⵓ#₇ᴋ#✛㊗ᝳ#ᚐㆷ#ᚌ㿓#ㄠ㊓ᴋ#㻓⓫#▫␣ぇ#Ⰷ⬸ㆻ#㍻#
ⲏ#ㇿㆳ☷⋓#㉿ᵷ⋓#⬣ㄠ㿏㐷#ⵤⵓ゛1

Ⰺ⺪⇞✂#

㬢㭂#
⚠❯#㊓㻿ᝳ#ᾋ㐷㮯#ㇳ⾿#⚏⬣ⵔ#㣫Ⓥ⇳㇏#䂯䃏⮨ぇ#㿓#㊌❫ᴋ#ㅰ⬣㴯⏳#
=゛ⵓⵤ▯㿫#㍳
kwws=22zzz1vrq|1qhw2

ⱂⷦ▖⮓▫ⱂ#
ⷻ⫫㈖
ˎ ⬣∃㇏#᱿ぇ#㐸㊈#㾃∏ⵓ⏳#㮧㴯␣㐷#ⵤⵓ゛1#ᚌ㿓#⣒ㆻ#⚓⭔ⵓ㬬ᴿᵛ1
⚓ˎ 㾃∏ⵓ⏳#でⰄ㿫⮓#53䄃#⬸#㮧㴯␣㐷#ⵤⵓ゛1#ᡯ≾ᜃ#㿏⓫#ᝳにㆻ#㆗
㿫⮓#❯#㊓㻿#⚆#⚧㮧␣⏳#に䃋ⵓ㬣#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
ᙸでⰄ㿫⮓#ⲏ#㚟⊷#㾃∏ⵓ⏳#㮧㴯#᜴ㄧぇᴋ#㟓Ⰳ㿓#43⟻#㊌ḻ#㈇で䇿#ᭀ
ẏḻ⋔#⚠㣏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
❯ˎ ⟷㚠ẓ#ῃぇ#❯#㊓㻿ㆻ#㈘#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏㐷#ⵤⵓ゛1#㿤⬸#㣫Ⓥ⇳#
㜫⏳#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ ⳿#SRZHU#ⴛㅻ㣏⏳#^RII`#ㅻ㣏⋓#✷᜴㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#᜴㜠ぇ#Ⰷᙷ⇴#
㐷#⿁ḻ⋔#㍳㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1#⟷⬸ㆻ#ㇼㆻ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
中文
）（繁

ℚ㘚ẖ
ˎ 㻓ⵓẓ#⚧㮧␣#ⲏ㍷ㆷ#ᢧゟ#⚆#❫#⬸㭓ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#ⵛ㊓#⚧㮧␣#ㄠ≀❫ᵛ#
規格
㉸ㆻ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#㻓ⵓẏᴋ#≿✟ㆷ#❫㰬#❯#㊓㻿ㆻ#ⲏ#㚟⊷#⬣ㄠ㿓#䄻ぇ#㊌

閃光間隔/閃光的數目
)鎳氫電池 (930 mAH

鹼性電池

約 0.1–4

約 0.1–5

約 150 次或更多

約 90 次或更多

䃌㿏ᜃ#Ạᴿᵛ1
縮放閃光燈範圍
〫‟ˎ ⚧㮧␣#ㄠ≀#㉸〫㐷⓫#ᴿ㥿–Ⰴ#ⲏⰃ#⚧㮧␣㇏#㠓⊜#ᚈ㈈ⴛ≴ᜃ#

標準位置
㑈ᴿᵛ1#SRZHU#∟㽻ᙷ#㉸⭀ㆳ⋓#ẓ#㐸䄻ぇᴋ#❯#㊓㻿ㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽ᴋ#

)閃光間隔 (秒
)閃光的數目 (次數

。ˎ 閃光的數目是指本產品可以新電池啟動閃光燈，直到電力消耗完畢的次數
使用閃光燈前測光、TTL 直接閃光燈控制
）約62 × 94.6 × 24 mm（寬/高/深
)約98 g (不含電池
AAA 鹼性電池、AAA 鎳氫電池
閃光燈 (1)、外盒 (1)、成套印刷文件

閃光燈控制
尺寸
質量
建議使用電池
所含物品

。操作指示說明所提供的功能數值是依 Sony 所進行的測試而定
。設計和規格有所變更時，恕不另行奉告
。是 Sony Corporation 的商標

APS–C 格式：相當於 18 mm 焦距範圍
᜴ㄧᙷ#ㇿᴿᵛ1
35 mm–格式：相當於 27 mm 焦距範圍
ˎ ❯#㊓㻿㇏#㾃∏ⵓ#⢿ḻ#⚆#ⲏᴋ#⚧㮧␣ᙷ#⮛㣏ẓ#᜴ㄧ⇳ḻ#⭔⬧ᬗ㑓ぇ#ᾧ⇳#
⬣ㄠ㻓シ#ᵣ⇳㐿#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
望遠位置
ˎ ⚧㮧␣⏳#㊓ᛧ㿏ᢧ#㉻ぇᴋ#㉻ㅇㆻ#᪻#ⲏ#⟻#ᢧᵛ⊛#㍳ⵤⵓ゛1#⚧㮧␣#㬷
APS–C 格式：相當於 35 mm 焦距範圍
ㇼ#⚆#⬣ㄠ#㋧᛫ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#↟ᛧㄯ#ⲏḻ#ㇿㆳ☷⋓#⚧㮧␣⏳#⑃㐿#ῃぇᴋ#
35 mm–格式：相當於 50 mm 焦距範圍
㍳㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
閃光燈長度範圍
ⵓⵤˎ ❯#㊓㻿ㆻ#㈜ᢧᙻ#⬣ㄠ㿏㐷#⿁ㆻ#ῃぇᴋ#⚧㮧␣⏳#㊓ᛧ㿫⮓#❫㿫#㍳
゛1

參考數字

標準位置： 14
⬒

望遠位置：
20
F73啘
Fㇼᴿᵛ1
ˎ ❯#㊓㻿㇏#㈈Ṑ#ゟḻ#✋ㅻᴋ#3啘
*ISO100
ˎ ᡰḻ⋓#ᰉㆷ#ゟḻ+み⏳#Ὓ⓫#㚟≀#ᬫ⟷㇏#㐸⬣ឈ⮗㿏#Ὠ,#₇ᴋ#ᰉㆷ#ḻぇ#
❯#㊓㻿ㆻ#ᯯ㠓ⵓ㬛㐷#ⵤⵓ゛1
標準位置
ˎ ⵣ㿓#ゟḻ#✷䃋ᴋ#❯#㊓㻿#ᬫ⟷ᙷ#㇈ᜧẏᴋ#ㅇ#ẗ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#❯#㊓㻿
)光圈 (F
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ㆻ#ⴛ㬛㈜#ⴣ⋓㽻シ#ᚐㆷ#㠋ㄫ#ᝪㆳ⋓⟷㮧#ᾧ↲㿓#ᝪㆳ⋓#ᙷ㊯ᙿ#ῃぇᴋ#㾃
⇳ⴛ㵨#⚨ぇ#ᮚ#ᝬᢧ⏳#⣳⮓#♷➀㿫#㍳ⵤⵓ゛1#ᾧ↲㿓#ᝪぇ#ᙷ㊯ᙻ#䄻ぇ
2.8
1–5
1–7
1–10
1–14
ᴋ#ⵛᬫ#ゟḻ⋓#ẗ#ῃᣃ㐷#㈗ⵓ#Ṑ⾿#⚠㣏㿓#䄻#⚨ㆳ⋓⟷㮧#ᤳᬫ#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ ゟḻᙷ#ᬫ⊛ᙷ⓫#⚧㮧␣#㠓⊜#ᚇⰃ㿠ᴿᵛ1#㚟ᙷㄫ#ᝪぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#
4
1–3.5
1–5
1–7
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اﳌﻮدﻳﻞ  HVL-F20AMﻫﻮ ﻓﻼش ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا رﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ
إﻧﺘﺎج ﺳﻮين ) Sonyﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ »ﻛﺎﻣريا«(.
ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ واﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت ،ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ.
ﻗﻢ ﺑﻠﺼﻖ ﴍﻳﻂ ﻓﻮق ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻣﺲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨّﺐ ﺣﺪوث ﺗﻘﺼري ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ،واﺗ ّﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻧني اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮل
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
إﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت أو ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر .ﻗﻢ ﺑﺎﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮرًا إذا ﺗﻢ إﺑﺘﻼع أي ﺟﺴﻢ.
ﻓﻮرًا ﻗﻢ ﺑﻨﺰع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌامل إذا...
ˎ ﺗﻢ إﺳﻘﺎط اﳌﻨﺘﺞ أو ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﺤﺎق اﻟﴬر ﺑﺎﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ˎ ﺗﻢ إﻧﺒﻌﺎث راﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ،ﺣﺮارة أو دﺧﺎن.
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اذا ﺗﻢ ﳌﺲ داﺋﺮة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﺘﺞ.

ﺗﻌﻠﻴامت ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻗﺮأ واﻓﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل.

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﴐورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل أي ﺟﻬﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎل أو ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ .ﻻ ﺗﱰك اﻟﺠﻬﺎز دون رﻗﺎﺑﺔ أﺛﻨﺎء
اﻻﺳﺘﻌامل.
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﺮص ﻟﺌﻼ ﻳﺆدي ﳌﺲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ إﱃ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺮوق.
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻚ ﺗﺎﻟﻒ أو إذا ﺗﻌ ّﺮض اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﺴﻘﻮط أو اﻟﺘﻠﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﺺ.
دع اﻟﺠﻬﺎز ﻳﱪد متﺎ ًﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .ﻗﻢ ّ
ﺑﻠﻒ اﻟﺴﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﺸﺪود ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻐﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﰲ اﳌﺎء أو اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻷﺧﺮى.
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ،ﺑﻞ ﺧﺬه إﱃ ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄ ّﻠﺐ
اﻷﻣﺮ إﺟﺮاء أﻋامل ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﺻﻼح .إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻴام ﺑﻌﺪ.
اﺳﺘﻌامل ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻛامﻟﻴﺔ ﻏري ﻣﻮﴅ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺎﻧﻊ ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ أو ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو إﺻﺎﺑﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺠﺮوح.
ميﻜﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺎت أن ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎﺧﻨﺔ أو ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﻏري اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻮى اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﳌﺤ ّﺪدة ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت.
ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺄﻗﻄﺎب ) (+/-ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ.
ﻻ ﺗﻌ ّﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻟﻠﻨﺎر أو ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﻻ ﺗﺤﺎول ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ( أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺘامس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ أو ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻠﻴﻄﺎً ﻣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع أو اﻟﺼﺎﻧﻌني أو اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ.

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت
ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻻ ﺗﻠﻤﺲ اﻧﺒﻮب اﻟﻔﻼش أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل

ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣريا.

ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة أو اﳌﺎء.
ﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌامل أو ﰲ وﺿﻊ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻻ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ أي ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻞ.
ˎ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺪادات ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة أو
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻫﻬﺎ أو ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺨﻠﻞ.
ˎ أﻣﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻫﺘﺰازات ﻗﻮﻳﺔ
ˎ أﻣﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ˎ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻜرث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻣﺎل
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻠﻴﺔ أﺧﺮى أو ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻮاء ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺒﺎر ،اﺣﺮص ﻋﲆ ﺣامﻳﺔ ﻫﺬه
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل واﻟﻐﺒﺎر .ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ ﻟﺨﻠﻞ.

اﳌﺰاﻳﺎ

ˎ ﻓﻼش ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺎدي ﺻﻐري اﻟﺤﺠﻢ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻤﺸﻮق  24ﻣﻢ.
ˎ اﳌﻔﺘﺎح  ON/OFFﻳﻮﺟﺪ ﺑﻘﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ .ﻃﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺆدي إﱃ اﻃﻔﺎﺋﻬﺎ وﻳﺠﻌﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ آﻣﻨﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
ˎ ﻣﻴﺰة اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴري اﺗﺠﺎه اﻟﻀﻮء ﺑﻘﻠﺐ اﳌﻔﺘﺎح.
ˎ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻔﻼش
) ADI (Advanced Distance Integrationﳌﻌﺎﻳﺮة اﻟﻔﻼش ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ مبﻌﺪل اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ أو
اﻟﻬﺪف.
ˎ ﻳﺼﺤﺢ ﺗﻮازن اﻟﺒﻴﺎض ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ )ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮدﻳﻞ (DSLR-A100
ˎ ﻣﻴﺰة ﺗﻮﻓري اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣريا.
ˎ ﻗﺪرة اﻟﻔﻼش ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﻤﺮار اﻟﻌني )ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎﻣريات ﺳﻮين  Sonyاﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮدﻳﻼت  ،DSLR-A700 ،DSLR-A350 ،DSLR-A300 ،DSLR-A200 ،DSLR-A100واﻟﻜﺎﻣريات
ﻏري اﳌﺠﻬﺰة ﺑﻔﻼش داﺧﲇ(
ˎ اﳌﻔﺘﺎح  TELEﰲ اﳌﻮﺿﻊ ]اﳌﻮﺿﻊ  [Teleﻳﺠﻌﻞ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻌﺪ .ميﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺪف ﻳﺒﻌﺪ
 5أﻣﺘﺎر ﺑﺈﺿﺎءة ﻛﺎﻓﻴﺔ ) ،m · ISO100اﻟﺸﻜﻞ (F4
ˎ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻼﺳﻠيك ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﲆ
ﻛﺎﻣريا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ) .ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺿﺎءة ﻏري ﻣﺘﺎﺣﺔ(.

 Ȏﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء

ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻼش
اﳌﻔﺘﺎح ) BOUNCEاﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ(BOUNCE :
زر ﻓﻚ ﻗﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻗﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ
اﳌﻔﺘﺎح ) TELEاﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ :اﳌﻮﺿﻊ (Standard
ﻏﻄﺎء ﺣﺠرية اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
اﳌﺼﺒﺎح CHG
اﳌﺼﺒﺎح POWER
ﻣﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻼش
اﳌﻮﺿﻊ Standard

ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻗﻠﻮﻳﺔ

ﺻﻴﻐﺔ  :APS-Cﺗﻌﺎدل ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري  18ﻣﻢ
ﺻﻴﻐﺔ  35ﻣﻢ :ﺗﻌﺎدل ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري  27ﻣﻢ

اﳌﺪة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش )ﺛﻮان(  5-0.1ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 90أو أﻛرث ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻋﺪد اﻟﻮﻣﻀﺎت )ﻋﺪد اﳌﺮات(

اﳌﻮﺿﻊ Tele

ﺻﻴﻐﺔ  :APS-Cﺗﻌﺎدل ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري  35ﻣﻢ
ﺻﻴﻐﺔ  35ﻣﻢ :ﺗﻌﺎدل ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري  50ﻣﻢ

ﻧﻄﺎق ﻃﻮل اﻟﻔﻼش
اﻟﻌﺪد اﻟﺪﻟﻴﻞ

اﳌﻮﺿﻊ 14 :Standard
اﳌﻮﺿﻊ 20 :Tele
* ISO100

اﳌﻮﺿﻊ Standard
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )(F

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2.8

1-5

1-7

1-10

1-14

4

1-3.5

1-5

1-7

1-10

5.6

1-2.5

1-3.5

1-5

1-7

8

1-1.5

1-2.5

1-3.5

1-5

)اﻟﻮﺣﺪة :م(

* ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ][DIRECT

ﻣﻮﺿﻊ Tele
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )(F

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

2.8

1-7

1-10

1-14

1-20

4

1-5

1-7

1-10

1-14

5.6

1-3.5

1-5

1-7

1-10

8

1-2.5

1-3.5

1-5

1-7

* ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ][DIRECT

)اﻟﻮﺣﺪة :م(

ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ
) 930ﻣﻴﻠﲇ أﻣﺒري ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ(
 4-0.1ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 150أو أﻛرث ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

اﳌﺼﺒﺎح CHG
ﻣﻄﻔﺊ
ﻣﻀﺎء

اﳌﺼﺒﺎح POWER
ﺿﻮء اﺧﴬ
ﺿﻮء اﺧﴬ

ﻳﻮﻣﺾ

ﺿﻮء اﺧﴬ

ﻣﻄﻔﺊ
ﻣﻄﻔﺊ

ﺿﻮء اﺣﻤﺮ
واﻳﺾ ﺑﻀﻮء اﺣﻤﺮ

ﻣﻄﻔﺊ

ﺿﻮء اﺧﴬ

اﻹﻋﺪاد

اﺳﺘﻌﻤﻞ أي زوج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ˎ ﺑﻄﺎرﻳﺘﺎن ﻗﻠﻮﻳﺘﺎن ﻧﻮع AAA
ˎ ﺑﻄﺎرﻳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ ) (Ni-MHﻧﻮع *AAA
* ﻗﻢ دامئﺎً ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ  Ni-MHﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺤﺪد ﻗﺒﻞ
اﻻﺳﺘﻌامل.
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻏري ﻣﺮﻓﻘﺔ.

ˎ ﻋﺪد اﻟﻮﻣﻀﺎت ﻳﺸري إﱃ ﻋﺪد اﻟﻮﻣﻀﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة أن ﺗﺒﻌﺜﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ
أن ﺗﺼﺒﺢ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻀﻮء ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺴﺒﻖ ،ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺒﺎﴍ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪﺳﺔ TTL
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻼش
 24 × 94.6 × 62ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﻋﺮض /ارﺗﻔﺎع /ﻋﻤﻖ(
اﻷﺑﻌﺎد
 98ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﺑﺪون اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت(
اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻗﻠﻮﻳﺔ ﻧﻮع AAA
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ ﻧﻮع AAA
ﻓﻼش ) ،(1ﻋﻠﺒﺔ ) ،(1ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ

 3اﻏﻠﻖ اﻟﻐﻄﺎء.

اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﴩﻛﺔ ﺳﻮين .Sony

إذا مل ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣريا أو ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻷﻛرث ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ وﺿﻊ ﺗﻮﻓري
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺗﻨﻄﻔﺊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻟﺘﻮﻓري اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻳﻨﻄﻔﺊ اﳌﺼﺒﺎح  POWERواﳌﺼﺒﺎح .CHG
ﻛام ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ وﺿﻊ ﺗﻮﻓري اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ ]) [OFFﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮدﻳﻞ .(DSLR-A100
ﻻﻧﻬﺎء وﺿﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣريا.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣريا وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.
 2اﺿﺒﻂ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ وﺿﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺮﻏﻮب.

راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺨﺼﻮص أوﺿﺎع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ وﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺔ ﴎﻋﺔ اﻟﻐﺎﻟﻖ ) (Sأو وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ اﻟﻴﺪوي ) ،(Mﻻ ميﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر
ﴎﻋﺔ ﻏﺎﻟﻖ أﴎع ﻣﻦ ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻔﻼش*.
* ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻔﻼش ﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﴪﻋﺔ اﻟﻐﺎﻟﻖ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻼش.

 3ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف.

ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ،ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺼﺒﺎح  CHGﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻠﻮن اﻻﺻﻔﺮ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHGﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻻﺻﻔﺮ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ˎ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺔ اﺿﺎءة ﻛﺎﻓﻴﺔ )ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺿﻮيئ ﻏري
ﻛﺎﰲ(.
ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش ﰲ وﺿﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺆﻗﺖ اﻟﺬايت ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ.
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣريا ﰲ وﺿﻊ اﻟﻔﻼش اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺒﻌﺚ اﻟﻔﻼش وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻻﺿﺎءة.

اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط

اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺤامﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط .إذا اﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻔﻼش اﳌﺴﺘﻤﺮ أو ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎرة ،ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً.
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط ،ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  POWERﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ˎ ﻻ ميﻜﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش إﱃ أن ﺗﱪد اﻟﻮﺣﺪة.
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط ،اﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻟيك ﺗﱪد.

 ȑاﳌﻔﺘﺎح BOUNCE

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ادﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
اﺗﺒﻊ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻜﴘ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء.

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﺣﺘﺒﺎس أﺻﺎﺑﻌﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ/إﻏﻼق ﻏﻄﺎء ﺣﺠرية اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
ﻋﺪم ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ميﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ.

ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت

ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  POWERﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ.
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  POWERﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ،ﺗﻮﴆ ﴍﻛﺔ ﺳﻮين  Sonyﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .إذا متﺖ اﺿﺎءة
اﳌﺼﺒﺎح  CHGﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﻔﻼش ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻀﻮء ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺼﺒﺎح  POWERاﺣﻤﺮ.
إﻻ أن اﻟﺸﺤﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎً أﻛرث ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد.
ˎ إذا مل ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  CHGوﻻ اﳌﺼﺒﺎح  POWERﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ ] ،[ONﺗﺄﻛﺪ
ﻣام إذا ﺗﻢ ادﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ادﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ إﻻ أن اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﻻ
ﺗﺰال ﻣﻄﻔﺄة ،اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
ˎ إذا اﻧﻄﻔﺊ اﳌﺼﺒﺎح  POWERﻓﻮراً ﺑﻌﺪ اﺿﺎءﺗﻪ ،اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (Ȑ

 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ].[OFF
إذا مل ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ،اﺿﺒﻄﻪ إﱃ ].[OFF
)راﺟﻊ اﻟﺨﻄﻮة  5ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ واﻃﻔﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة(.

 2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣريا اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺴﻔﲇ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻔﻼش داﺧﲇ وﻛﺎن اﻟﻔﻼش ﺑﺎرزاً ،أﻋﺪه إﱃ ﻟﻸﺳﻔﻞ.

 3اﺳﺤﺐ ﻗﺪم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ إﱃ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ

ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ وﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺔ ﴎﻋﺔ اﻟﻐﺎﻟﻖ ) (Sأو وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ اﻟﻴﺪوي ) ،(Mﻻ ميﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر
ﴎﻋﺔ ﻏﺎﻟﻖ أﴎع ﻣﻦ ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻔﻼش*.
Ⰺ⺪⇞✂#
اﻟﻔﻼش.
ﻣﻊ
اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ
ميﻜﻦ
اﻟﺘﻲ
اﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻟﴪﻋﺔ
* ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻔﻼش ﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ
❯#㊓㻿ㆻ#㣫Ⓥ⇳⋓⟷㮧#㊓ᛧ㿫⮓#⏫#⟷ὓ≣ㄫ#㜓ㆳ⋓#ᵝ⾻#㍳ⵤⵓ゛1#❯#

 3ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف.
㊓㻿ぇ#▲ㆷ#┟∏⏳#ᙷ❄ᜃ#⟿〫⮓#㊓ᛧ㿫#㍳ⵤⵓ゛1#┟∏⏳#⟿〫ᬫᢧ#㉻ぇ#
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ،ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺼﺒﺎح  CHGﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻠﻮن اﻻﺻﻔﺮ.
▯㐷⏫⓫#❯#㊓㻿㇏#㻓⓫ぇ#ᡸ䈏ㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#〳⍠ㆻ#㊓ᛧ㿏⊛⓫#
⿴㿓#⮯㊓⏳#▲䈃#㜓ㆳ⋓#ᵝ⾻ᬯ#䄻/#⏯#⟷ὓ≣ㄫ#㜓ㆳ⋓#㊓㻿ㆻ#ᣟᫎ㿏ᜃ#
ﻋﻨﺪﻣﺎ ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHGﺑﺎﻟﻠﻮن
ᵝ⾻#㍳ⵤⵓ゛1#ⵓ#₇ᴋ#✛㊗ᝳ#ᚐㆷ#ᚌ㿓#ㄠ㊓ᴋ#㻓⓫#▫␣ぇ#Ⰷ⬸ㆻ#㍻#
اﻻﺻﻔﺮ.
ⲏ#ㇿㆳ☷⋓#㉿ᵷ⋓#⬣ㄠ㿏㐷#ⵤⵓ゛1

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ˎ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺔ اﺿﺎءة ﻛﺎﻓﻴﺔ )ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺿﻮيئ ﻏري
㬢㭂#
ﻛﺎﰲ(.
⚠❯#㊓㻿ᝳ#ᾋ㐷㮯#ㇳ⾿#⚏⬣ⵔ#㣫Ⓥ⇳㇏#䂯䃏⮨ぇ#㿓#㊌❫ᴋ#ㅰ⬣㴯⏳#
ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش ﰲ وﺿﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺆﻗﺖ اﻟﺬايت ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ.
=゛ⵓⵤ▯㿫#㍳
kwws=22zzz1vrq|1qhw2
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣريا ﰲ وﺿﻊ اﻟﻔﻼش اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺒﻌﺚ اﻟﻔﻼش وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻻﺿﺎءة.

ⱂⷦ▖⮓▫ⱂ#

اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط

ⷻ⫫㈖
اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺤامﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺨني اﳌﻔﺮط .إذا اﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
ˎ ⬣∃㇏#᱿ぇ#㐸㊈#㾃∏ⵓ⏳#㮧㴯␣㐷#ⵤⵓ゛1#ᚌ㿓#⣒ㆻ#⚓⭔ⵓ㬬ᴿᵛ1
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻔﻼش اﳌﺴﺘﻤﺮ أو ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎرة ،ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً.
⚓ˎ 㾃∏ⵓ⏳#でⰄ㿫⮓#53䄃#⬸#㮧㴯␣㐷#ⵤⵓ゛1#ᡯ≾ᜃ#㿏⓫#ᝳにㆻ#㆗
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط ،ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  POWERﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
㿫⮓#❯#㊓㻿#⚆#⚧㮧␣⏳#に䃋ⵓ㬣#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
ˎ ﻻ ميﻜﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش إﱃ أن ﺗﱪد اﻟﻮﺣﺪة.
ᙸでⰄ㿫⮓#ⲏ#㚟⊷#㾃∏ⵓ⏳#㮧㴯#᜴ㄧぇᴋ#㟓Ⰳ㿓#43⟻#㊌ḻ#㈇で䇿#ᭀ
ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط ،اﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻟيك ﺗﱪد.
ẏḻ⋔#⚠㣏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
❯ˎ ⟷㚠ẓ#ῃぇ#❯#㊓㻿ㆻ#㈘#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏㐷#ⵤⵓ゛1#㿤⬸#㣫Ⓥ⇳#
㜫⏳#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ ⳿#SRZHU#ⴛㅻ㣏⏳#^RII`#ㅻ㣏⋓#✷᜴㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#᜴㜠ぇ#Ⰷᙷ⇴#
㐷#⿁ḻ⋔#㍳㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1#⟷⬸ㆻ#ㇼㆻ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻔﻼش ﻋﲆ ﻫﺪف أﻣﺎم اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﺒﺎﴍة ،ﺗﻈﻬﺮ ﻇﻼل ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺋﻂ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ
(ȑ-ʓ
ℚ㘚ẖ

 ȑاﳌﻔﺘﺎح BOUNCE

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ميﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﻼل وذﻟﻚ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ
㻓ⵓẓ#⚧㮧␣#ⲏ㍷ㆷ#ᢧゟ#⚆#❫#⬸㭓ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#ⵛ㊓#⚧㮧␣#ㄠ≀❫ᵛ#
ﻋﲆ
] [BOUNCEﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎر ﻓﻼش ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻸﻋﲆ وﻳﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻋﲆ اﻟﺴﻘﻒ .ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﻀﻮء
㉸ㆻ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#㻓ⵓẏᴋ#≿✟ㆷ#❫㰬#❯#㊓㻿ㆻ#ⲏ#㚟⊷#⬣ㄠ㿓#䄻ぇ#㊌
䃌㿏ᜃ#Ạᴿᵛ1
اﻟﺴﻘﻒ وﻳﻀﺊ اﻟﻬﺪف ﻻﻧﺘﺎج ﺻﻮرة ﻫﺎدﺋﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(ȑ-ʔ
〫‟⚧㮧␣#ㄠ≀#㉸〫㐷⓫#ᴿ㥿–Ⰴ#ⲏⰃ#⚧㮧␣㇏#㠓⊜#ᚈ㈈ⴛ≴ᜃ#
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎرج اﳌﺒﻨﻰ ،ﻓﺈن ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ] [DIRECTﺗﺆدي إﱃ اﺿﺎءة اﻟﻬﺪف مبﺴﺎﻓﺔ ﻻ
㑈ᴿᵛ1#SRZHU#∟㽻ᙷ#㉸⭀ㆳ⋓#ẓ#㐸䄻ぇᴋ#❯#㊓㻿ㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽ᴋ#
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻼش اﻟﺪاﺧﲇ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ.
᜴ㄧᙷ#ㇿᴿᵛ1

ˎ
ˎ

ˎ ❯#㊓㻿㇏#㾃∏ⵓ#⢿ḻ#⚆#ⲏᴋ#⚧㮧␣ᙷ#⮛㣏ẓ#᜴ㄧ⇳ḻ#⭔⬧ᬗ㑓ぇ#ᾧ⇳#
ˎ  :BOUNCEﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻼش ﻣﻀﺒﻮط مبﻘﺪار  75درﺟﺔ ﻟﻸﻋﲆ )ﻓﻼش زاﺋﺪ(
⬣ㄠ㻓シ#ᵣ⇳㐿#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
ˎ  :DIRECTﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻼش ﻣﻀﺒﻮط مبﻘﺪار  0درﺟﺔ )ﻓﻼش ﻣﺒﺎﴍ(
ˎ ⚧㮧␣⏳#㊓ᛧ㿏ᢧ#㉻ぇᴋ#㉻ㅇㆻ#᪻#ⲏ#⟻#ᢧᵛ⊛#㍳ⵤⵓ゛1#⚧㮧␣#㬷
ㇼ#⚆#⬣ㄠ#㋧᛫ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#↟ᛧㄯ#ⲏḻ#ㇿㆳ☷⋓#⚧㮧␣⏳#⑃㐿#ῃぇᴋ#
اﺳﺤﺐ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(ȑ-1
㍳㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ⵓⵤˎ ❯#㊓㻿ㆻ#㈜ᢧᙻ#⬣ㄠ㿏㐷#⿁ㆻ#ῃぇᴋ#⚧㮧␣⏳#㊓ᛧ㿫⮓#❫㿫#㍳
ﻣﻼﺣﻈﺎت
゛1
ˎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺔ  Aﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب.
⬒
ﺑﺎﻫﺖ ﺟﺪاً .إذا ﻛﺎن ﻣﻠﻮﻧﺎً ،ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻠﻮن ﻋﲆ
Fㇼᴿᵛ1اﺑﻴﺾ أو
ˎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش
F73啘
ˎ ❯#㊓㻿㇏#㈈Ṑ#ゟḻ#✋ㅻᴋ#3啘
ً
ً
زﺟﺎج.
أو
ﺎ
ﻋﺎﻟﻴ
ﺎ
ﺳﻘﻔ
اﻟﺼﻮرة .ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء
ˎ ᡰḻ⋓#ᰉㆷ#ゟḻ+み⏳#Ὓ⓫#㚟≀#ᬫ⟷㇏#㐸⬣ឈ⮗㿏#Ὠ,#₇ᴋ#ᰉㆷ#ḻぇ#
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ ] ،[BOUNCEﻳﻘﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش .إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ ﻋﲆ اﻟﺼﻮرة ﻗﻠﻴﻞ )ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة
❯#㊓㻿ㆻ#ᯯ㠓ⵓ㬛㐷#ⵤⵓ゛1
ˎ ⵣ㿓#ゟḻ#✷䃋ᴋ#❯#㊓㻿#ᬫ⟷ᙷ#㇈ᜧẏᴋ#ㅇ#ẗ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#❯#㊓㻿
ﻣﻌﺘﻤﺔ( ،اﻗﱰب ﻣﻦ اﻟﻬﺪف أو ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ  ISOأو اﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﺤﺔ أﻛرث.
ㆻ#ⴛ㬛㈜#ⴣ⋓㽻シ#ᚐㆷ#㠋ㄫ#ᝪㆳ⋓⟷㮧#ᾧ↲㿓#ᝪㆳ⋓#ᙷ㊯ᙿ#ῃぇᴋ#㾃
⇳ⴛ㵨#⚨ぇ#ᮚ#ᝬᢧ⏳#⣳⮓#♷➀㿫#㍳ⵤⵓ゛1#ᾧ↲㿓#ᝪぇ#ᙷ㊯ᙻ#䄻ぇ
ᴋ#ⵛᬫ#ゟḻ⋓#ẗ#ῃᣃ㐷#㈗ⵓ#Ṑ⾿#⚠㣏㿓#䄻#⚨ㆳ⋓⟷㮧#ᤳᬫ#㍳ⵤⵓ゛1
ゟḻᙷ#ᬫ⊛ᙷ⓫#⚧㮧␣#㠓⊜#ᚇⰃ㿠ᴿᵛ1#㚟ᙷㄫ#ᝪぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#
)اﻟﻬﺪف ˎ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﺎرج اﳌﺒﻨﻰ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﺑﻌﻴﺪاً ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا وﻻ ﻳﺼﻠﻪ اﻟﻔﻼش ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
⮯⬿⋓ㄫ#⚧㮧␣⏳#⬣ㄠ㿏ᛧᬏ#っ⟻㇏#⚧㮧␣⏳#ᾧ↲㿏ᜃ#❫㿫⮓#ᵛ⏯#
ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش( ،اﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  TELEﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ]اﳌﻮﺿﻊ ) [Teleراﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
㴯シ#ះ䃏㿏⓫⮓#⬣ㄠ㿫#㍳ⵤⵓ゛1#⚧㮧␣#ㄠ≀#ᬟ⾻ㇿᴋ#᜴ㄧ⇳ḻ#㠋ㄫ#
 .(Ȓميﻜﻦ اﻵن أن ﻳﺼﻞ اﻟﻔﻼش اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﺑﻌﺪ.
ᝪぇ⮓ᴋ#SRZHU#∟㽻ᙷ#ㇳⵓ㉸ㆳ⋓#㉸⭀ㆳ⋓#㊇Ὠ㿏ᴋ#᜴ㄧᙷ#ㇿᴿ
ᵛ1#ᬥㆷ#ゟḻ⋓#㿫⮓#⚧㮧␣#㠓⊜#ᬥ⾻㐷ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚧㮧␣ᙷ#ⵛᬫ#
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ゟḻ⋓#ẗ#ῃᣃ㐷#ⵛᬫぇ#⚠㣏㿫#㍳ⵤⵓ゛1#⚧㮧␣#㠓⊜#㊌⬸㉸ㆳ⋓#ẗ#
اﻟﻌﺎدي.
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
[
Standard
]اﳌﻮﺿﻊ
إﱃ
TELE
اﳌﻔﺘﺎح
ˎ اﺿﺒﻂ
ㇼᴿᵛ1
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  ،TELEأدره ﺑﻘﻮة إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺔ  Bﻣﻊ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب.
ˎ ❯#㊓㻿ㆷ#⚠ⲏㄠ#⾻ᵐᴿᵛ1#❯#㊓㻿ㆻ#㿫✷ぇ⮓#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#△
ˎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺪﺳﺔ أﻋﺮض ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻔﻼش اﳌﺨﺘﺎرة ،ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﻣﻌﺘﻤﺔ.
ᬏ#┟∏ᙷ#Ὓ〫ᙷ㐷#⿁ḻ⋔#㿫#㍳ⵤⵓ゛1#❯#㊓㻿ᬫぇ#△/#┟∏/#⒳㐷#₇ᴋ#
Ⰳ#ᬟ⾻ㇿㆳ⓫#゛㈈Ṑㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
راﺟﻊ »ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻼش« ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ.
ˎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻔﺘﺎح  ،TELEﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ].[DIRECT
ˎ إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻔﻼش داﺧﲇ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺼﺒﺎح ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻞ دﻗﺔ
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إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻔﻼش ﻋﲆ ﻫﺪف أﻣﺎم اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﺒﺎﴍة ،ﺗﻈﻬﺮ ﻇﻼل ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺋﻂ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
(ȑ-ʓ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ميﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﻼل وذﻟﻚ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ
] [BOUNCEﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎر ﻓﻼش ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻸﻋﲆ وﻳﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻋﲆ اﻟﺴﻘﻒ .ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ
اﻟﺴﻘﻒ وﻳﻀﺊ اﻟﻬﺪف ﻻﻧﺘﺎج ﺻﻮرة ﻫﺎدﺋﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(ȑ-ʔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎرج اﳌﺒﻨﻰ ،ﻓﺈن ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ] [DIRECTﺗﺆدي إﱃ اﺿﺎءة اﻟﻬﺪف مبﺴﺎﻓﺔ ﻻ
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻼش اﻟﺪاﺧﲇ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻼﺳﻠيك

ˎ  :BOUNCEﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻼش ﻣﻀﺒﻮط مبﻘﺪار  75درﺟﺔ ﻟﻸﻋﲆ )ﻓﻼش زاﺋﺪ(
ˎ  :DIRECTﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻼش ﻣﻀﺒﻮط مبﻘﺪار  0درﺟﺔ )ﻓﻼش ﻣﺒﺎﴍ(

⮺ⴆⷦ⭾#
 1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻜﺎﻣريا ،واﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻋﲆ اﻟﻔﻼش ﻏري

✂㧶ᲂ⟆#ხᆓ2㧶ᲂ⟆#
اﺳﺤﺐ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(ȑ-1

ﻣﻼﺣﻈﺎت

␣Ql–PK#⚧㮧
+<63pDK,

␣⿃㣫⇳#⚧㮧

ˎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺔ  Aﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب.
㾃∏ⵓ#ᙻᜠ+㝿,
⿴#314–7ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش اﺑﻴﺾ أو ﺑﺎﻫﺖ ﺟﺪاً
 .⿴#314–8إذا ﻛﺎن ﻣﻠﻮﻧﺎً ،ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻠﻮن ﻋﲆ
ˎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺬي
⬸⿴#483⛿#اﻟﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻀﻮء ﺳﻘﻔﺎً ﻋﺎﻟﻴﺎً أو زﺟﺎج.
اﻟﺼﻮرة .ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ
㾃∏ⵓ#ⲏ+䄖ⲏ,
⬸⿴#<3⛿#
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ ] ،[BOUNCEﻳﻘﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش .إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ ﻋﲆ اﻟﺼﻮرة ﻗﻠﻴﻞ )ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة
ˎ 㾃∏ⵓ#ⲏᴋ#⬿#⚧㮧␣ᙷ#Ⰳ┟ẗ#ῃᣃ㐷#❯#㊓㻿#〳ᬏ#⑅#㾃∏ⵓ⏳#
ﻣﻌﺘﻤﺔ( ،اﻗﱰب ﻣﻦ اﻟﻬﺪف أو ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ  ISOأو اﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﺤﺔ أﻛرث.
㮧㴯#ⲏ#ㇿᴇᭇ⏳#ᬏ㬷ᬼᴿᵛ1
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〫⬣㉻#㾃∏ⵓ#⇳㴯#㢘ឈ/#WWO#ᵛ⊀㴯#㾃∏ⵓ#㊓
⪞ⴆ㧶ᲂ⟆#
⿴#95#啑#<719#啑#57pp+z2k2g,
✂⭢㫿#㍂
ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة )اﻟﻬﺪف
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﺎرج اﳌﺒﻨﻰ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﺑﻌﻴﺪاً ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا وﻻ ﻳﺼﻠﻪ اﻟﻔﻼش ﻣﻦ
⿴#<;j+⚧㮧␣#㊓ワ,
ⷻᲳ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش( ،اﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  TELEﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ]اﳌﻮﺿﻊ ) [Teleراﺟﻊ
㉾ㆆ#ℚ㘚ẖ
␣DDD#⿃㣫⇳#⚧㮧␣/#DDD#Ql–PK#⚧㮧
 .(Ȓميﻜﻦ اﻵن أن ﻳﺼﻞ اﻟﻔﻼش اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﺑﻌﺪ.
㾃∏ⵓ#+4,/#㥷ⴛ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
ᣃ⇳㥲

ﻣﻼﺣﻈﺎت
❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㍳〫㐻#ᢧᴜ#ᚉㆷ#Vrq|ᙷ#ⵛⵓ㿓#ⵓ䁏ぇ#ᡳᛧ㿏#ㇿ
ᴿᵛ1
ˎ اﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  TELEإﱃ ]اﳌﻮﺿﻊ  [Standardﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎدي.
ᾋ㈇#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み〽#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿᴿᵛ1
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  ،TELEأدره ﺑﻘﻮة إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺔ  Bﻣﻊ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮﻏﻮب.
ˎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺪﺳﺔ أﻋﺮض ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻔﻼش اﳌﺨﺘﺎرة ،ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﻣﻌﺘﻤﺔ.
#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1
راﺟﻊ »ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻼش« ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻼش ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ.
ˎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻔﺘﺎح  ،TELEﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  BOUNCEإﱃ ].[DIRECT
ˎ إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻔﻼش داﺧﲇ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺼﺒﺎح ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻞ دﻗﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ﻛﺜرياً ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻴﲇ.

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻼﺳﻠيك

 1اﺿﻐﻂ ﻏﻄﺎء ﺣﺠرية اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﳌﺒني ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻔﺘﺤﻪ.
 2ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﰲ ﺣﺠرية اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ.

ﻗﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﴍﻛﺔ ﺳﻮين .Sony
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر.

 4ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣريا.
 5ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ واﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﺗﺤﻜﻢ ﻻﺳﻠيك ﻟﻠﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻫﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﻼش ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣريا ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻔﻼش اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻌﺒﺎرة وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻔﻼش اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺼ ًﻼ ﻋﻦ
اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا .ﻛام ﻗﺪ ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺎﻟﻔﻼش اﻟﺒﻌﻴﺪ
أﻳﻀﺎً.

ﺗﺘﻐري ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﺒﺎح  CHGواﳌﺼﺒﺎح  POWERﻛﺎﻵيت وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮف ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة:
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
ﻋﻨﺪ اﻛﺘامل اﻟﺸﺤﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺿﻮيئ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺎﺧﻨﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ
]إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻼش[

ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺗﻨﻘﻔﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً.
ﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﺿﻐﻂ زر ﻓﻚ ﻗﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ واﺳﺤﺐ ﻗﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻻﺗﺠﺎه ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ.
)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (Ȑ-3-ʭ

ﺗﻮﻓري اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺟﻬﺎزك اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ دامئًﺎ اﺗّﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻵيت:

ﻇﺮف اﻟﻮﺣﺪة

 3اﺳﺤﺐ ﻗﺪم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ إﱃ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ
ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻃﻘﺔ.

ﻋﻨﺪ رﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻸﻋﲆ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح .POWER
ﻻﻃﻔﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﻗﻠﺒﻬﺎ ﻟﻸﺳﻔﻞ) .راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (Ȑ-5-ʭ

ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.

اﳌﺪة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻔﻼش /ﻋﺪد اﻟﻮﻣﻀﺎت

إذا مل ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ،اﺿﺒﻄﻪ إﱃ ].[OFF
)راﺟﻊ اﻟﺨﻄﻮة  5ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ واﻃﻔﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة(.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻔﻼش داﺧﲇ وﻛﺎن اﻟﻔﻼش ﺑﺎرزاً ،أﻋﺪه إﱃ ﻟﻸﺳﻔﻞ.

إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (ȏ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت

 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ].[OFF
 2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣريا اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺴﻔﲇ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (Ȑ

راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺨﺼﻮص أوﺿﺎع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ˎ #ᢧᴜㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#㫫#㊈Ⰴㆻ#ㄠ㿫#WWO#㾃∏ⵓ#┟ὓぇ⮓#㈈Ṑ㿠ᴿᵛ1

 1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﻜﺎﻣريا ،واﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻋﲆ اﻟﻔﻼش ﻏري
اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ].[ON
 2ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اوﺿﺎع اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻛﺎﻵيت.

اﻟﻜﺎﻣريا:
ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ]ﻻﺳﻠيك[.
راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا:
ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ ] [Wireless remote modeواﻟﻘﻨﺎة اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ إﱃ ].[CH1
راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

 3ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.

راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ.

 4ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 5ﻗﻢ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.

ˎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣريا .راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا.
ˎ إذا مل ﻳﻨﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ،ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴري ﻣﻜﺎن اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ
اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻬﺪف وﺣﺎول ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش ﻣﺮة أﺧﺮى.

 6ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ،واﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت

ˎ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻔﻼش ﻏري ﻣﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
ˎ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺿﺎءة ) (RATIOﻏري ﻣﺘﺎﺣﺔ.

ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن اﻟﺒﻴﺎض ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن اﻟﺒﻴﺎض ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻨﺒﻌﺚ اﻟﻔﻼش )ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮدﻳﻞ
.(DSLR-A100
ˎ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻓﻼش  TTLﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺒﻚ.

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﺟﺎﻓﺔ وﻧﺎﻋﻤﺔ .اﻧﻔﺦ اﻟﺮﻣﺎل ﺑﺮﻓﻖ ﻻزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.
اﻟﺪﻋﻚ ﻗﺒﻞ ازاﻟﺔ اﻟﺮﻣﺎل ﻗﺪ ﻳﺨﺪش ﺳﻄﺢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة .ﻹزاﻟﺔ ﺑﻘﻊ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺸﺪة ،اﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ
مبﺤﻠﻮل ﻣﻌﺘﺪل ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺴﺢ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺑﺪاً ﻣﺬﻳﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟرث أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻠﻒ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ  DSLRﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻳﺮﺟﻰ
زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ:
http://www.sony.net/

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل
اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ˎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼش أﻣﺎم ﻋﻴﻮن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎﴍة .إﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻗﻮي.
ˎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼش  20ﻣﺮة أو أﻛرث ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط وﺗﺸﻮه ﻫﺬه وﺣﺪة
وﺑﻄﺎرﻳﺎﺗﻬﺎ.
إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻔﻼش ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ،اﺗﺮﻛﻪ ﻟيك ﻳﱪد ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
ˎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا مبﺴﻚ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ .اﻣﺴﻚ اﻟﻜﺎﻣريا ﻧﻔﺴﻬﺎ دامئﺎً.
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﳌﻮﺿﻊ ] ،[OFFاﺣﺮص ﻟﺌﻼ ﻳﺤﺘﺒﺲ اﺻﺒﻌﻚ ﰲ اﳌﻔﺼﻠﺔ .ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح.

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت

ˎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺮوض أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﻇﺮوف
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮوض دﻗﻴﻘﺎً ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات.
ˎ ﺗﻘﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ .ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ﻛﺜرياً ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻴﲇ.

اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ].[ON
 2ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اوﺿﺎع اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻛﺎﻵيت.

⫗⫫ⷶ#㧶ᲂ⟆#
㥆ⷪ#⯮㍂

اﻟﻜﺎﻣريا:
ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ]ﻻﺳﻠيك[.
راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ệ⮺#⯮㍂
اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣرياDSV–F#㹣⑮=#68pp#㝿㊇#ᛧ␣#✋ㅻぇ#ᵷὨ :
68pp–㹣⑮=#83pp#㝿㊇#ᛧ␣#✋ㅻぇ#ᵷὨ
].[CH1
ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ ] [Wireless remote modeواﻟﻘﻨﺎة اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ إﱃ
راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
⫗⫫㧶ᲂ⟆#ᅚẖ#
DSV–F#㹣⑮=#4;pp#㝿㊇#ᛧ␣#✋ㅻぇ#ᵷὨ
68pp–㹣⑮=#5:pp#㝿㊇#ᛧ␣#✋ㅻぇ#ᵷὨ

 3ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.

راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ.

 4ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 5ﻗﻢ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.

ცⱞᧆ#ᘂⅮ#
㻓㍷#ㅻ㣏=#47
ㅇ#ㅻ㣏=#53
-LVR433

ˎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣريا .راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا.
㋧␣ᚓ+I,ﻋﲆ
LVR433ريا واﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ
LVR533ﺑﺘﻐﻴري ﻣﻜﺎن اﻟﻜﺎﻣ
LVR733ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ،ﻗﻢ
اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ
ˎ إذا مل ﻳﻨﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻣﻦ
LVR;33
اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻬﺪف وﺣﺎول ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﻔﻼش ﻣﺮة أﺧﺮى.

㥆ⷪ#⯮㍂

;51
4–8
4–:
ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﻐﻂ زر اﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا،
 4–43ﻏري اﳌﺜﺒﺖ
4–47اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻔﻼش
 6ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻫﺬه
7
4–618
4–8
4–:
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ4–43 .

ﻣﻼﺣﻈﺎت

4–:

4–8

4–618

4–518

819

4–518
4–618
ˎ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه4–8
ﻣﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻔﻼش ﻏري
ﻣﺘﺎﺣﺔ.
ﻏري
)(RATIO
ﺑﺎﻻﺿﺎءة
ˎ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﻜﻢ
-#ERXQFH#ⴛㅻ㣏ᙷ#^GLUHFW`⋓#⮛㊌ẓ#᜴ㄧ#
+ᵟㅻ=#p,
4–418

;

ệ⮺#⯮㍂

اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ
LVR533درﺟﺔ
LVR733ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 LVR;33ﺑﺎﺳﺘﻌامل
ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن اﻟﺒﻴﺎض
㋧␣ᚓ+I,
LVR433

ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن اﻟﺒﻴﺎض ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ
4–43
4–47
4–53
;51اﳌﻮدﻳﻞ
4–:ﺳﻮين  Sonyﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ
اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻌﺚ اﻟﻔﻼش )ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
.(DSLR-A100
7
4–8
4–:
4–43
4–47
ˎ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻓﻼش  TTLﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺒﻚ.

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

4–43

4–:

4–8

4–618

819

4–:

4–8

4–618

4–518

;

-#ERXQFH#ⴛㅻ㣏ᙷ#^GLUHFW`⋓#⮛㊌ẓ#᜴ㄧ#
 +ᵟㅻ=#p,واﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﺟﺎﻓﺔ وﻧﺎﻋﻤﺔ .اﻧﻔﺦ اﻟﺮﻣﺎل ﺑﺮﻓﻖ ﻻزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.
اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا

اﻟﺪﻋﻚ ﻗﺒﻞ ازاﻟﺔ اﻟﺮﻣﺎل ﻗﺪ ﻳﺨﺪش ﺳﻄﺢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة .ﻹزاﻟﺔ ﺑﻘﻊ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺸﺪة ،اﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ
مبﺤﻠﻮل ﻣﻌﺘﺪل ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺴﺢ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺑﺪاً ﻣﺬﻳﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟرث أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻠﻒ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ  DSLRﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻳﺮﺟﻰ
زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ:
http://www.sony.net/

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل
اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ˎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼش أﻣﺎم ﻋﻴﻮن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎﴍة .إﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﺿﻮء ﻗﻮي.
ˎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼش  20ﻣﺮة أو أﻛرث ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط وﺗﺸﻮه ﻫﺬه وﺣﺪة
وﺑﻄﺎرﻳﺎﺗﻬﺎ.
إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻔﻼش ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ،اﺗﺮﻛﻪ ﻟيك ﻳﱪد ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
ˎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا مبﺴﻚ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ .اﻣﺴﻚ اﻟﻜﺎﻣريا ﻧﻔﺴﻬﺎ دامئﺎً.
ˎ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴري اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﳌﻮﺿﻊ ] ،[OFFاﺣﺮص ﻟﺌﻼ ﻳﺤﺘﺒﺲ اﺻﺒﻌﻚ ﰲ اﳌﻔﺼﻠﺔ .ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح.

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت

ˎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺮوض أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﻇﺮوف
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮوض دﻗﻴﻘﺎً ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات.
ˎ ﺗﻘﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ  -ﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ .ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺼﺒﺎح  POWERإﱃ اﻟﻠﻮن اﻻﺣﻤﺮ.
ˎ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮدد وﻋﺪد وﻣﻀﺎت ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺟﺪول اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎرﻳﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
ˎ اﻗﻄﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻧﺘﻈﺮ ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻗﺒﻞ اﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .ﺗﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ ﳌﺲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻻﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ
ﺳﺎﺧﻨﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻮع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻇﺮوف اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ.
ˎ ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻨﻮي ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

⟷㍳㇏㿓#㡟ᢀㆳ⋓#⟷⬸ㆻ#ᵰ㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1

ˎ ﻧﻄﺎق درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﱰاوح ﺑني  0و  40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ˎ ﻻ ﺗﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺤﺖ اﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﺜﻼ( أو ﰲ رﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ˎ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﻐري اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﱃ ﺗﻜﺜﻒ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة .ﻋﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ
ﻣﻜﺎن ﺑﺎرد ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺤﺪرات اﻟﺘﺰﻟﻖ ﻋﲆ اﻟﺠﻠﻴﺪ إﱃ ﻣﻜﺎن داﻓﺊ ،ﻗﻢ أوﻻً ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﺲ ﺑﻼﺳﺘﻴيك ،واﺧﺮج اﻟﻬﻮاء
ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺲ وأﻏﻠﻘﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎم .ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺒﻬﺎ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺪاﻓﺊ ،اﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻔﱰة إﱃ أن ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺲ.
ˎ ﺗﻘﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻛﻠام اﻧﺨﻔﻀﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة .ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺎردة ،اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة
أو ﺟﻬﺰ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﻓﺌﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﻄﻘﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .ﻗﺪ
ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺼﺒﺎح  POWERإﱃ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺎردة ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺒرية ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،اﺗﺮك اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت داﺧﻞ اﳌﺒﻨﻰ إﱃ
أن ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ .ﺳﺘﻌﻮد ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ˎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠامء .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻃﺊ ،اﺣﺮص ﻋﲆ أن ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
اﳌﺎء واﻟﺮﻣﺎل .اﳌﻴﺎه أو اﻟﺮﻣﺎل أو اﻟﻐﺒﺎر أو اﻷﻣﻼح اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻞ.
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ⱂⷦ

ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ واﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﺗﺤﻜﻢ ﻻﺳﻠيك ﻟﻠﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻫﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﻼش ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣريا ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ.
ً
ﻋﻦ
ﻼ
ﻣﻨﻔﺼ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻔﻼش اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻌﺒﺎرة وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻔﻼش اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ⪞㩆
اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا .ﻛام ﻗﺪ ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻔﻼش ﻏري اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺎﻟﻔﻼش اﻟﺒﻌﻴﺪ
أﻳﻀﺎً.

)若想關閉本產品，請向下反轉。(參見圖示 Ȑ–5–ʭ
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若您在相機進入電源節約狀態之後超過一分鐘不操作相機或本產品，本產品會自
。動關閉以節省電源，同時 POWER 指示燈及 CHG 指示燈也會熄滅
在您將相機的 POWER 開關設定為 [OFF] 時，本產品也會進入電源節約狀態
。)(除 DSLR–A100 以外的所有 Sony 數位單眼相機
。若想退出電源節約狀態，請重新開啟本產品或操作相機即可

拍攝
。1 確定已將相機及本產品開啟
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。請參考相機的操作指示說明，以瞭解拍攝模式
當您將相機設定為快門速度優先閃光拍照 (S) 模式或手動曝光模式閃光拍照
。(M) 模式時，即無法選擇較閃光燈同步速度* 更快的快門速度
。* 閃光燈同步速度是您可以使用閃光燈的最大快門速度
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。在操作本產品前，請通讀本手冊，然後保存好本手冊以備將來參考

警告
。為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮
處理電池時，請將電池的觸點包裹好以避免短路，並請遵守當地有關處理電
。池的規定

。在充電完成時，本產品的 CHG 指示燈會亮起黃色
。在拍攝之後能再度獲得適當曝光時，CHG 指示燈會閃爍黃色

…如果發生以下情況，請立即取出電池並停止使用
。ˎ 本產品跌落或受到強烈衝擊，使產品的內部裸露
。ˎ 產品發出奇怪的氣味、發熱或冒煙
。請勿拆卸電池。如果接觸產品內部的高壓電路，可能會觸電

備註
。)ˎ 若在充電尚未完成前拍攝，可能無法獲得足夠的照明 (曝光不足
ˎ 在以自動計時器拍攝下使用閃光燈時，在按下快門按鈕之前，請確定已完成充
。電
ˎ 當您的相機在自動閃光燈模式時，依照明狀況的不同，可能無法啟動閃光燈照
。明

過熱保護
過熱保護是保護本產品免於過熱的功能。 若本產品在持續閃光燈模式或在炎熱
。環境中使用時變熱，將會自動停用閃光燈照明
。ˎ 在偵測到過熱時，POWER 指示燈會以紅色及一秒間隔閃爍
。ˎ 在本產品冷卻之前，無法再次啟動閃光燈照明
。ˎ 在本產品於過熱狀態時，請將其閒置約十分鐘，使其冷卻

ȑ BOUNCE 開關
若對牆壁正前方的主體直接啟動閃光燈照明時，會在牆壁上出現銳利的陰影 (參
)見圖示 ȑ–ʓ
在具有低天花板的房間內拍攝時，您可以將 BOUNCE 開關設定為 [BOUNCE]，
讓本產品的閃光燈管朝上並將光線投射在天花板，使陰影變得柔和。由天花板反
。)射及照亮主體的光線，可製造出柔光的影像 (參見圖示 ȑ–ʔ
在戶外拍攝時，將 BOUNCE 開關設定為 [DIRECT] 可讓您以內建閃光燈所無法
。達到的距離為主體提供照明
)ˎ BOUNCE：閃光燈管設為向上 75 度 (反射閃光
)ˎ DIRECT：閃光燈管設為 0 度 (直接閃光燈

。)將 BOUNCE 開關滑至需要的位置 (參見圖示 ȑ–1
備註
。ˎ 確定已滑動 BOUNCE 開關，直到 A 記號對齊所需的位置標示為止
ˎ 反射閃光燈光線的天花板或牆壁應為白色或極淡的顏色。若為彩色，則其顏色
。可能會影響影像。 反射的表面不得為高天花板或玻璃
ˎ 在設定 [BOUNCE] 時，將會降低閃光燈範圍。若影像曝光不足 (拍攝畫面過
。暗)，請再更靠近主體、增加 ISO 敏感度或將光圈調大

Ȓ TELE 開關
在戶外拍攝時，若主體離相機太遠而超過本產品的閃光燈所能觸及的範圍時 (主
體超出閃光燈範圍)，請將本產品的 TELE 開關設定為 [望遠位置] (參見圖示 Ȓ
。)。如此本產品的閃光燈就能延伸較遠的範圍

重要的安全使用說明
︰在使用攝像設備之前，請遵循以下基本的安全注意事項
。使用之前，請閱讀和理解所有的使用說明
。兒童使用或者在兒童附近使用任何器材時，必須嚴密監管
。在使用時不要將無人看管的器材遺留下來
。因為接觸高溫會起火，因此必須小心
除非經過合格維修人員的檢驗，否則不要對電纜損壞的器
。材、已經跌落或損壞的器材進行操作
存放之前要使器材完全冷卻。存放時要使電纜寬鬆地環繞在
。器材周圍
。為減少觸電危險，請勿將器材浸入到水中或其他液體中
為減少觸電危險，請勿擅自拆卸本器材，但在需要維護和修
理時，請將器材交給合格維修人員。在隨後使用時，不正確
。的重新組裝也會造成觸電
使用製造商沒有推薦的附件時，可能會發生起火、觸電或人
。身傷害的危險
。由於不正常的使用，電池可能會發熱或爆炸
。只能使用本使用說明書說明的電池
。請勿將電池的正負極(+/–) 裝反
。請勿使電池接觸火源或高溫
。請勿充電（除非是可充電電池）、短路或拆卸電池
。切勿混用不同類型、品牌的電池或新舊電池

請妥善保管本使用說明書
注意

備註
。ˎ 將 TELE 開關設定為 [標準位置] 以進行正常拍攝
。ˎ 在設定 TELE 開關時，請將其轉動，直到 B 記號對齊想要的位置為止
。ˎ 若鏡頭角度較所選擇的閃光燈角度為寬，影像的外部區域可能會顯得較暗
。請參見「縮放閃光燈範圍」以瞭解每種位置的閃光燈範圍
。ˎ 在 BOUNCE 開關設定為 [DIRECT] 時，會啟動 TELE 開關
ˎ 若本產品連接至以 AF 照明燈操作內建閃光燈的相機時，在夜景拍攝情況下，
。AF 精確性將會大幅降低

無線控制
您可將本產品安裝至相容的相機，並將其作為離機閃光燈的無線控制器。離機閃
。光燈是指，拍攝時遠離相機的閃光燈
在本手冊中，與相機連接的閃光燈稱為控制器，而與相機分開使用的閃光燈則稱
。為離機閃光燈。離機閃光燈也可以稱為遙控閃光燈

1 將本產品與相機相連接，設定相機的電源開關、離機閃光燈，並將本
。]產品設為 [ON
。2 依下列方式設定相機的模式及離機閃光燈
相機：
。]將模式設定為 [無線
。請參考相機的操作指示說明，以瞭解詳情
離機閃光燈：
將離機閃光燈設為 [無線遙控模式]，且將無線頻道設為 [CH1]。 請參考相機
。的操作指示說明，以瞭解離機閃光燈的詳情

。3 設定相機及離機閃光燈
。請參考離機閃光燈的操作指示說明，以瞭解如何設定

。4 請確定離機閃光燈及本產品已完全充電
。5 請啟動測試閃光燈照明以檢查離機閃光燈
ˎ 閃光燈測試依相機而有不同。請參考相機的操作指示說明，以瞭解相機的詳
。情
ˎ 若未啟動離機閃光燈，請變更相機、離機閃光燈及主體的位置，並再次嘗試
。測試閃光燈

。操作時請勿接觸閃光管，閃光燈閃光時閃光管可能會變熱

使用前
。關於詳細資訊，請參閱相機隨附的操作手冊
。本產品並無防塵、防濺或防水功能
請勿將本產品置於下列位置
無論本產品在使用中或在存放中，皆請勿置於下列任何位置。否則可能會造成故
。障
ˎ 請勿將本產品置於直射日光處，如車內儀表板上或靠近加熱器處，否則可能會
。造成產品變形或故障
ˎ 具有過大震動的位置
ˎ 具有強烈電磁場的位置
ˎ 具有過多沙塵的位置
請勿在海灘或其他多沙區域，或是可能產生沙塵的場所使用，以避免本產品遭沙
。塵入侵。否則可能會造成故障

功能
。ˎ 具 24 mm 薄型設計 、簡單精巧的外接閃光燈
ˎ 在安裝底座整合 ON/OFF 開關。將本產品摺疊可將其關閉，並可確保其安裝
。在相機上攜帶時的安全
。ˎ 獨特的反射閃光功能，可讓您按一下開關即可變更燈光的方向
ˎ 可與相容鏡頭一同使用，以進行 ADI (Advanced Distance Integration) 閃光
。燈測光，不會受到背景或主體反射的影響
ˎ 可使用色溫資訊自動修正白平衡 (除 DSLR–A100 以外的所有 Sony 數位單
)眼相機
。ˎ 在關閉相機時，電源節約功能會使本產品呈休眠狀態
ˎ 消除紅眼閃光燈功能 (除 DSLR–A100、DSLR–A200、DSLR–A300、DSLR
–A350、DSLR–A700 外的所有 Sony 數位單眼相機，以及無內建閃光燈的相
)機
ˎ 在閃光燈上具有 [望遠位置] 的 TELE 開關，能延伸到更遠的地方。 您可以足
。)夠的照明拍攝前方約 5 m 的主體 (ISO100 · m、F4
ˎ 無線控制功能可讓您將本產品裝設在相容的相機上，並透過其控制離機閃光
。)燈。(不提供照明控制率設定

6 確定本產品及離機閃光燈皆已充飽電，將快門按鈕完全按到底進行
。拍攝

Ȏ 部件識別
閃光燈管
)BOUNCE 開關 (預設：BOUNCE
安裝底座釋放按鈕
安裝底座
)TELE 開關 (預設：標準位置
電池室蓋
CHG 指示燈
POWER 指示燈
熱靴 POWER 開關

備註
。ˎ 本產品無法作為離機閃光燈使用
。)ˎ 不提供照明控制率設定 (RATIO

帶有色溫資訊的自動白平衡調節
–在開啟閃光燈時，會依本產品所傳送的色溫資訊自動調整白平衡 (除 DSLR
。)A100 以外的所有 Sony 數位單眼相機
。ˎ 本功能在使用對相機的夾式連線時，會以 TTL 閃光燈模式運作

維護保養
。將本產品從相機取下，並以柔軟乾布加以擦拭。請輕輕吹除產品上的任何沙塵
若未先吹除沙塵即加以磨擦，可能會造成本產品表面的刮傷。若想去除汙漬，請
以稍微沾上中性清潔劑的布料擦拭，然後以柔軟乾布加以擦拭。請勿使用稀釋劑
。或揮發油之類的強溶劑，否則可能會損壞表面塗料

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CHG 指示燈及 POWER 指示燈的狀態會依本產品的狀態，以下列方式變更：
POWER 指示燈

產品狀態

CHG 指示燈

綠色燈號

關

在充電時

相容性

綠色燈號

開

在充電完成時

若想瞭解與本產品相容的數位單眼相機，請造訪本公司網站：
http://www.sony.net/

綠色燈號

閃爍

在拍攝之後達成適當的曝光

紅色燈號

關

在電池電力不足時

使用須知

紅色燈號閃爍

關

在本產品過熱時

在拍攝時

綠色燈號

關

相機設定為

。ˎ 請勿直接在他人眼前啟動閃光燈照明。因為會產生強光
ˎ 請勿連續啟動閃光燈照明二十次或更多次。否則可能會造成過熱，以及本產品
。及其電池的退化
。若您連續啟動閃光燈照明達特定次數，請至少將其閒置十分鐘以自然冷卻
ˎ 請勿在將本產品與相機相連時，以手持本產品方式攜帶相機。請務必手持相機
。本身
。ˎ 在將熱靴 POWER 開關變更為 [OFF] 位置時，請留意手指不要被鉸鏈夾住
。否則可能會造成傷害

電池

ˎ 依溫度及存放條件不同，所顯示的電池電力可能比實際電池容量低。在您使用
。本產品幾分鐘之後，所顯示的電力通常即會變為精準
ˎ 在電池電力不足時，鎳氫電池的輸出電力會突然降低。 在 POWER 指示燈變
。為紅色之後，可能很快即無法再使用本產品
ˎ 依其生產日期的不同，即使在安裝新電池時，本產品的閃光燈頻率及次數亦可
。能與規格表中所顯示的內容有所差異
ˎ 在取出電池之前，請先關閉電源並稍候數分鐘。在碰觸電池時請小心，因為依
。電池類型及使用狀況的不同，電池可能會相當高溫
。ˎ 若您打算長時間不使用本產品，請取出並另外存放電池

溫度

C 至 40°
。C 之間
ˎ 本產品的操作溫度範圍在 0°
。ˎ 請勿將本產品暴露在極高溫度 (例如在車內日光直射處) 或高溼度下
ˎ 劇烈的溫度變化可能會在本產品內部造成凝結。將本產品由寒冷處如滑雪坡
道帶至溫暖處時，請先將其置於塑膠袋當中，壓出袋內的空氣並加以密封。在
。帶往溫暖處之後，將其閒置一段時間，直到達到室溫時，再將其由袋中取出
ˎ 電池的輸出電力會隨著溫度降低而減少。在寒冷環境中使用時，請使用新電池
或準備保持溫暖的備用電池，並互相交替使用。在寒冷環境中，即使電池仍有
剩餘電力，POWER 指示燈亦可能會暫時變為紅色。若因為低溫導致電池輸
出電力變低，請將電池留置於室內，直到其達到室溫為止。此時電池輸出電池
。將會恢復正常
ˎ 本產品不具備防水性。在海灘上使用本產品時，請確保其遠離海水或沙塵。任
。何殘留在本產品上的水分、沙塵或鹽分，皆可能造成其故障

[閃光燈關閉] 時

準備
)裝入電池 (參見圖示 ȏ
。將電池安裝在本產品中，然後將本產品與相機相連
請使用下列電池組：
ˎ 兩顆 AAA 鹼性電池
*ˎ 兩顆 AAA 鎳氫 (Ni–MH) 電池
。*在使用之前，請以規定的電池充電器將鎳氫電池充飽電
。不含電池

。1 以圖示的方向按下電池室蓋，加以開啟
。2 將電池依內部標示裝入電池室
。確定已正確安裝電池

。3 關上電池室蓋
。請以相反程序開啟電池室蓋

備註
。開啟和關閉電池室蓋時，請小心不要夾到手指。處理不慎可能會導致受傷

檢查電池
。在電池電力不足時，本產品的 POWER 指示燈會亮起紅色
ˎ 當 POWER 指示燈亮起紅色時，Sony 建議您更換電池。 若 CHG 指示燈亮
起黃色，即使 POWER 指示燈為紅色，仍可啟動閃光燈照明。 但可能需要比
。平常久的時間充電
ˎ 若在熱靴 POWER 開關設定為 [ON] 時 CHG 指示燈或 POWER 指示燈未亮
起，請檢查電池是否正確安裝。 若已正確安裝電池，但指示燈仍未亮起，請更
。換電池
。ˎ 若 POWER 指示燈在亮起後隨即熄滅，請更換電池

)將本產品連接至相機，並將其開啟 (參見圖示 Ȑ
。]1 請確定已將本產品的熱靴 POWER 開關設定為 [OFF
。]若否，請將其設為 [OFF
。)(參見步驟 5 瞭解如何開啟及關閉本產品

。2 確定相機的內建閃光燈是在向下位置

4# ℚ㘚ẖ⟎# ㏎ⅮṦ# ዢẦᇦ# ᄃⰪ# ℓ㪏Ⱖᵆ# ᛶ᳖☆# ⫧ឲ៎1

。若您的相機具有內建閃光燈，且閃光燈是在向上位置，請將其轉成向下位置

5# ⨲⾧⪺# 㥆⟆ᤆ# ᅭᇦ# ᄃⱞ# ℚ㘚ẖ⟎ᵆ# ℚ㘚ẖṦ# ▧Ɐ㩓ឲ៎1

3 將本產品的安裝底座依箭頭方向滑入您相機的配件熱靴，直到鎖住
。為止

⚧㮧␣ᙷ#ィ⚋⏫ᜃ#⬴ㇼẓ#ㆻ#䃌㿫#㍳ⵤⵓ゛1

6# ㏎ⅮṦ# ៕➟ឲ៎1

。在本產品與熱靴正確連接時，將會自動鎖住
若想拆下本產品，請按下安裝底座釋放按鈕，並將安裝底座朝連接步驟的反方
)向滑動。(參見圖示 Ȑ–3–ʭ

ⱂⷦ

。4 開啟相機
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。5 開啟本產品的電源

ℚ㘚ẖ#㬿Ɫ㩂ጚ
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請將電池或容易誤吞的東西遠離兒童存放。如果誤吞了物體，請立即與醫生
。聯繫

。3 在本產品完成充電後，請按下快門按鈕以拍攝主體

㉿㚟⏳#⚏ᵷ⋓#㿏⓫#㥛⛻⏳#ぴᴿᵛ1
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。HVL–F20AM是專供 Sony 數位單眼相機（以下簡稱為“相機”）所使用的閃光燈

。2 將相機設定為需要的拍攝模式
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電源節約

）中文（繁

。在您向上反轉本產品並卡住時，即可開啟且 POWER 指示燈會亮起
)若想關閉本產品，請向下反轉。(參見圖示 Ȑ–5–ʭ

）中文（繁

電源節約

