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Ring Light
Кольцевая лампа
环型灯

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

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

Характеристики
Дана кільцева лампа може використовуватися в поєднанні з цифровими
фотоапаратами зі змінним об’єктивом Sony та цифровими фотоапаратами
Sony, оснащеними стандартним багатоінтерфейсним роз’ємом.
Дана кільцева лампа також може використовуватися в поєднанні з цифровими
відеокамерами HD зі змінним об’єктивом Sony, які оснащено роз’ємом для
додаткових аксесуарів або багатоінтерфейсним роз’ємом.
Використання адаптера для башмака, що додається, також дозволяє
використовувати її з цифровими фотоапаратами зі змінним об’єктивом Sony,
які оснащено роз’ємом для кріплення додаткових аксесуарів з автоматичною
фіксацією. Однак дана кільцева лампа може не підходити для встановлення
на деякі цифрові фотоапарати зі змінним об’єктивом Sony або цифрові
відеокамери HD зі змінним об’єктивом Sony.
Для отримання детальної інформації щодо сумісності моделей камер даної
кільцевої лампи, відвідайте місцевий веб-сайт Sony або зверніться до дилера
Sony чи то в уповноважений сервісний центр Sony.

Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

ˎˎ Кільцева лампа для зйомки з близької відстані Під час макрозйомки
доступне освітлення різної інтенсивності.
ˎˎ Забезпечує діапазон роботи з перемінним освітленням.
ˎˎ Рівномірне освітлення з увімкненням усіх лампочок забезпечує зйомку без
тіней.
ˎˎ Одностороннє освітлення підсилює контрастність зображення та
підкреслює відчуття 3D-об’єкту.
ˎˎ Використовується білий світлодіод високої яскравості в якості джерела
світла для об’єктиву.
ˎˎ Білий світлодіод має тривалий строк служби, який становить приблизно
10000 годин, а також такі якості, як стійкість до ударів та стійкість до
погодних умов, тому практично не потребує догляду.
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Найменування компонентів (див.
малюнок )
Кільцева лампа
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Кришка батарейного відсіку
Блок керування
Кільцева частина
Кнопка від’єднання
Перемикач POSITION
Регулятор BRIGHT
Індикатор POWER
Перемикач POWER
Ручка фіксатора

Адаптер для башмака
10 Башмак для аксесуарів
11 Фіксатор
12 Лапа кріплення
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Встановлення батарейок (див. малюнок
)
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Використовуйте чотири лужні батарейки Sony стандарту AA або нікельметалогідридні батарейки Sony стандарту AA. В разі використання інших
батарейок кільцева лампа може не функціонувати належним чином.
* Не використовуйте сухі нікель-металогідридні батарейки стандарту AA та
сухі марганцеві батарейки стандарту AA.
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1 Відкрийте кришку батарейного відсіку.
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2 Вставте чотири батарейки в напрямах, позначених всередині
батарейного відсіку.



Перемикачі та освітлення кільцевої
лампи (див. малюнок )
ˎˎ Ви можете змінити інтенсивність освітлення за допомогою регулятора
BRIGHT блоку керування.
Яскравість кільцевої лампи можна регулювати від 100% (MAX) до 10%
(MIN) за допомогою регулятора BRIGHT.
ˎˎ Після закінчення заряду батарейки кільцева лампа може загорітися знову
в разі встановлення перемикача POWER в положення «ON». Це не є
несправністю.

Значення станів індикатора POWER
ˎˎ Горить (зеленим кольором)
Батарейки мають достатній заряд.
ˎˎ Повільно мигає (червоним кольором) (заряд батарейок закінчується)
Підготуйте нові батарейки.
* Час мигання змінюється в залежності від типу батарейок, що
використовуються.
ˎˎ Швидко мигає (червоним кольором) (заряд батарейок закінчився)
Кільцева лампа погасла.
Батарейки розряджені.
Замініть їх новими батарейками.

Увага
Даний пристрій не є захищеним від пилу, крапель або води.
ˎˎ Не дивіться з близької відстані безпосередньо на блок світлодіоду, коли
його увімкнено. Це може призвести до пошкодження очей.
ˎˎ Не розміщуйте кільцеву лампу поряд із займистими або летючими
розчинниками, наприклад, спиртом або бензином. Це може призвести до
займання або задимлення.
ˎˎ Блок світолодіода та деталі навкруг нього можуть нагрітися та призвести до
отримання опіку.
ˎˎ В разі використання кільцевої лампи в умовах низької температури
характеристики батарейок знижуються. Наприклад, час роботи стає
коротшим, ніж за кімнатної температури (близько 25 °C), а час зарядки
збільшується. Рекомендується мати при собі запасні батарейки. Однак
характеристики батарейок, які знизилися через низьку температуру,
відновляться після повернення до кімнатної температури.
ˎˎ Не залишайте і не зберігайте кільцеву лампу за температур, які
перевищують 60 °C. Це може призвести до пошкодження внутрішніх
компонентів кільцевої лампи.
(Будьте особливо обережними, щоб не залишити кільцеву лампу у
автомобілі влітку.)
ˎˎ Камера з прикріпленою кільцевою лампою, яку розміщено на столі, буде
нестійкою. Поводьтеся з нею обережно.
ˎˎ Не піднімайте камеру за прикріплену кільцеву лампу. Камера може впасти.
ˎˎ Не тягніть за кабель, який з’єднує кільцеву частину та блок керування. Цей
кабель є закріпленим.

Чищення
Зніміть кільцеву лампу з камери. Очищуйте кільцеву лампу за допомогою
м’якої сухої тканини.
У випадку стійких плям скористайтеся тканиною, злегка зволоженою слабким
миючим розчином, а потім витріть пристрій начисто сухою м’якою тканиною.
В жодному разі не використовуйте сильні розчинники, наприклад,
розріджувач, бензин або спирт, оскільки це призведе до пошкодження
поверхні.

Пошук та усунення несправностей
Можлива несправність

Кільцева лампа занадто
швидко вимикається.

3 Закрийте кришку батарейного відсіку.

Примітки



ˎˎ Не використовуйте батарейки у наступних поєднаннях:
ˋˋнові або повністю заряджені з неповністю зарядженими
ˋˋрізні типи або марки
ˎˎ Завжди перевіряйте полярність   батарейок перед їх встановленням.
В разі встановлення батарейок у невірному напрямку кільцева лампа не
увімкнеться.





ˎˎ З даною кільцевою лампою поставляються перехідні кільця для фільтрів
діаметром 49 мм та 55 мм. Ви не зможете використовувати цю кільцеву
лампу з об’єктивом, що має інший діаметр фільтра.
ˎˎ Ви не зможете використовувати цю кільцеву лампу з об’єктивом, який
фокусується шляхом повороту переднього ободу. Для отримання детальної
інформації щодо сумісності моделей камер даної кільцевої лампи,
відвідайте місцевий веб-сайт Sony або зверніться до дилера Sony чи то в
уповноважений сервісний центр Sony.










Перед прикріпленням кільцевої лампи
Для отримання детальної інформації щодо сумісності моделей камер даного
пристрою, відвідайте місцевий веб-сайт Sony або зверніться до ділера Sony чи
то в уповноважений сервісний центр Sony.
Див. посібник з експлуатації об’єктиву для отримання інформації про діаметр
перехідного кільця.
ˎˎ Зніміть усі аксесуари, прикріплені до камери*, наприклад, бленду об’єктиву
або фільтр.
* наприклад цифровий фотоапарат зі змінним об’єктивом, відеокамера
тощо
ˎˎ Зніміть з камери передню кришку об’єктиву.

Прикріплення кільцевої лампи (див.
малюнок )
1 Щільно прикріпіть перехідне кільце з таким же діаметром
фільтра, що й у об’єктиву. (Малюнок )
З даною кільцевою лампою поставляються перехідні кільця діаметром 49
мм та 55 мм.

2 Здвиньте колодку кріплення адаптера для башмака до кінця
у башмак для аксесуарів камери.
3 Щільно прикріпіть блок керування до башмака для
аксесуарів адаптера для башмака. (Малюнок )
4 Прикріпіть кільцеву частину до перехідного кільця.
(Малюнок )

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не
піддавайте виріб впливу дощової води або вологи.
Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не відкривайте
корпус. Виконувати ремонт дозволяється тільки кваліфікованому персоналу.
Запобігайте перегріву елементів живлення, наприклад, під впливом сонячного
світла., вогню, тощо.
Тримайте в недоступному для дітей місці, щоб уникнути проковтування ними
даного виробу.

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.

<Примітка для покупців у країнах, де діють директиви
ЄС>

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 будьяких питань стосовно обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами,
наданими в окремій сервісній та гарантійній документації.

Інформація для споживачів в Україні

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

* Прикріпіть кільцеву частину таким чином, щоб кнопку від’днання було
розташовано зверху.

Примітка

Заходи

Кільцева лампа не працює. ˎˎ Переконайтеся, що перемикач POWER
кільцевої лампи встановлено в положення
«ON».
ˎˎ Перевірте полярність ,  батарейок.
ˎˎ Замініть їх новими батарейками.
ˎˎ Зверніться до дилера Sony (сервісного центру
Sony).
ˎˎ В разі використання кільцевої лампи за низької
температури спочатку нагрійте батарейки.
* Час роботи від лужних батарейок складає
близько 40 хвилин, а час роботи від нікельметалогідридних батарейок складає близько
110 хвилин (в режимі MAX та за кімнатної
температури (25 °C)).

Кільцеву частину кільцевої ˎˎ Переконайтеся, що перехідне кільце
лампи не прикріплено.
прикріплено до об’єктиву.

Технічні характеристики
Приблиз. 700 lx (0,3 в режимі MAX)
ˎˎ Інтенсивність
освітлення:
ˎˎ Температура кольору Приблиз. 5500 K
0,1 м - 1,0 м
ˎˎ Рекомендована
відстань зйомки:
Лужні батарейки Sony стандарту AA (4), нікельˎˎ Рекомендовані
батарейки:
металогідридні батарейки Sony стандарту AA (4)
ˎˎ Відстань освітлення 0,3 м: Приблиз. 700 lx
0,5 м: Приблиз. 250 lx
1,0 м: Приблиз. 60 lx
Лужні батарейки стандарту AA
ˎˎ Час роботи від
батарейок:
Приблиз. 40 хвилин в режимі MAX
Нікель-металогідридні батарейки стандарту AA
Приблиз. 110 хвилин в режимі MAX
* За кімнатної температури (25 °C) Час роботи від
лужних батарейок стандарту AA може скоротитися
за низької температури.
Блок керування
ˎˎ Розміри:
Приблиз. 64 мм × 78 мм × 79 мм (Ш × В × Г) (за
винятком виступаючих деталей)
Кільцева частина
Приблиз. 124 мм × 141 мм × 24 мм (Ш × В × Г) (за
винятком виступаючих деталей)
Приблиз. 195 г (блок керування + кільцева частина;
ˎˎ Маса:
без батарейок)
ˎˎ Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
Від -20 °C до +60 °C
ˎˎ Температура
зберігання:
Кільцева лампа (1), перехідне кільце (2), переносний
ˎˎ Комплектність
постачання:
футляр (1), адаптер для башмака (1), набір друкованої
документації
* Батарейки на поставляються.
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током
не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Під час прикріплення перехідного кільця будьте обережні, щоб не подряпати
об’єктив.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте
корпус. Техническое обслуживание должно производиться только
квалифицированным персоналом.

Зняття кільцевої лампи

Не следует подвергать батарейные блоки воздействию чрезмерно высокой
темпеpaтуpы, такой как прямые солнечные лучи, огонь или аналог.

1 Зніміть кільцеву частину з перехідного кільця, натиснувши
кнопку від’єднання.

Храните в месте, недоступном для маленьких детей, чтобы предотвратить
случайное проглатывание.

2 Зніміть блок керування з башмака для аксесуарів адаптера
для башмака.

Для пользователей в Европе

3 Утримуйте натиснутим фіксатор адаптера башмака та
здвиньте адаптер башмака з башмака для аксесуарів
камери.
4 Зніміть перехідне кільце.

Використання кільцевої лампи
Для отримання детальної інформації зверніться до посібника з експлуатації
камери.

1 Встановіть перемикач POWER камери в положення «ON».
2 Встановіть перемикач POWER блоку керування кільцевої
лампи в положення «ON».
3 Направте камеру на об’єкт та зробіть знімок.
Коли кільцеву лампу прикріплено до камери, вага об’єктиву робить
її нестійкою. Рекомендується використовувати штатив або щільно
підтримувати об’єктив однією рукою.

Примітки

ˎˎ Для отримання точних кольорів виберіть користувацький режим балансу
білого камери. Перевстановіть баланс білого в разі зміни положення
регулятора BRIGHT блоку керування.
Див. посібник з експлуатації камери для тримання інформації щодо зміни
налаштувань.
ˎˎ Не піднімайте камеру за прикріплену кільцеву лампу. Камера може впасти.
ˎˎ Під час зйомки об’єкту з високою відбиваючою здатністю відбиток
кільцевої лампи може з’явитися на зображенні.

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.

< 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.

Характеристики

Значение состояний индикатора POWER

Данная кольцевая лампа может использоваться в сочетании с цифровыми
фотоаппаратами со сменным объективом Sony и цифровыми фотоаппаратами
Sony, оснащенными удобным многоинтерфейсным разъемом.
Данная кольцевая лампа также может использоваться в сочетании с
цифровыми видеокамерами HD со сменным объективом Sony, оснащенными
разъемом для дополнительных аксессуаров или многоинтерфейсным
разъемом.
Использование прилагаемого адаптера для башмака также позволяет
использовать ее с цифровыми фотоаппаратами со сменным объективом
Sony, оснащенными разъемом для крепления дополнительных аксессуаров
с автоматической фиксацией. Однако данная кольцевая лампа может не
подходить для установки на некоторые цифровые фотоаппараты со сменным
объективом Sony или цифровые видеокамеры HD со сменным объективом
Sony.
Для получения более подробной информации о совместимости моделей камер
данной кольцевой лампы, посетите местный веб-сайт Sony или обратитесь к
дилеру компании Sony или же в уполномоченный сервисный центр Sony.

ˎˎ Горит (зеленым цветом)
Батарейки имеют достаточный заряд.
ˎˎ Медленно мигает (красным цветом) (заряд батареек заканчивается)
Подготовьте новые батарейки.
* Время мигания изменяется в зависимости от типа используемых батареек.
ˎˎ Быстро мигает (красным цветом) (заряд батареек закончился)
Кольцевая лампа погасла.
Батарейки разряжены.
Замените батарейки.

ˎˎ Кольцевая лампа для съемки с близкого расстояния
Во время макросъемки доступно освещение различной интенсивности.
ˎˎ Обеспечивает диапазон работы с переменным освещением.
ˎˎ Равномерное освещение с включением всех лампочек обеспечивает съемку
без теней.
ˎˎ Одностороннее освещение усиливает контрастность изображения и
подчеркивает ощущение 3D-объекта.
ˎˎ Используется белый светодиод высокой яркости в качестве источника света
для объектива.
ˎˎ Белый светодиод обладает длительным сроком службы, равным
примерно 10000 часам, а также такими качествами, как ударостойкость и
погодоустойчивость, поэтому практически не требует ухода.

Наименование компонентов
(см. рисунок )
Кольцевая лампа
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Крышка батарейного отсека
Блок управления
Кольцевая часть
Кнопка снятия фиксации
Переключатель POSITION
Регулятор BRIGHT
Индикатор POWER
Переключатель POWER
Ручка фиксатора

Адаптер для башмака

10 Башмак для принадлежностей
11 Фиксатор
12 Лапа крепления

Установка батареек (см. рисунок )
Используйте четыре щелочные батарейки Sony стандарта AA или никельметаллогидридные батарейки Sony стандарта AA. При использовании других
батареек кольцевая лампа может не функционировать надлежащим образом.
* Не используйте сухие никель-металлогидридные батарейки стандарта AA и
сухие марганцевые батарейки стандарта AA.

Данное устройство не является пылезащищенным, брызгозащищенным и
водонепроницаемым.
ˎˎ Не смотрите с близкого расстояния непосредственно на блок светодиода,
когда он включен. Это может привести к повреждению глаз.
ˎˎ Не размещайте кольцевую лампу рядом с воспламеняемыми или летучими
растворителями, например, спиртом или бензином. Это может привести к
пожару или задымлению.
ˎˎ Блок светодиода и детали вокруг него могут нагреться и привести к
получению ожога.
ˎˎ При использовании кольцевой лампы в условиях низкой температуры
характеристики батареек снижаются. Например, время работы становится
короче, чем при комнатной температуре (около 25 °C), а время зарядки
увеличивается. Рекомендуется иметь при себе новые запасные батарейки.
Однако характеристики батареек, снизившиеся из-за высокой температуры,
восстановятся после возврата к комнатной температуре.
ˎˎ Не оставляйте и не храните кольцевую лампу при температурах,
превышающих 60 °C. Это может привести к повреждению внутренних
компонентов кольцевой лампы.
(Будьте особенно осторожны, чтобы не оставить кольцевую лампу в
автомобиле летом.)
ˎˎ Камера с прикрепленной кольцевой лампой, помещенная на столе, будет
неустойчивой. Обращайтесь с ней осторожно.
ˎˎ Не поднимайте камеру за прикрепленную кольцевую лампу. Камера может
упасть.
ˎˎ Не тяните за кабель, соединяющий кольцевую часть и блок управления. Это
кабель закреплен.

Чистка

Возможная неисправность Способ устранения
Кольцевая лампа не
работает.

Кольцевая лампа слишком
быстро выключается.

ˎˎ Убедитесь, что переключатель POWER
кольцевой лампы установлен в положение
“ON”.
ˎˎ Проверьте полярность ,  батареек.
ˎˎ Замените батарейки.
ˎˎ Обратитесь к дилеру Sony (в сервисный
центр Sony).
ˎˎ В случае использования кольцевой лампы
при низкой температуре сначала нагрейте
батарейки.
* Время работы от щелочных батареек
составляет около 40 минут, а время работы
от никель-металлогидридных батареек
составляет около 110 минут (в режиме MAX
и при комнатной температуре (25 °C)).

Кольцевая часть кольцевой ˎˎ Убедитесь, что переходное кольцо
лампы не прикреплена.
прикреплено к объективу.

Технические характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.

ˎˎ Снимите все дополнительные принадлежности, прикрепленные к камере*,
например, бленду объектива или фильтр.
* например цифровой фотоаппарат со сменным объективом, видеокамера и
т.п.
ˎˎ Снимите с камеры переднюю крышку объектива.

Прикрепление кольцевой лампы
(см. рисунок )
1 Плотно прикрепите переходное кольцо с таким же
диаметром фильтра, как у объектива. (Рисунок )
С данной кольцевой лампой поставляются переходные кольца диаметром
49 мм и 55 мм.

4 Прикрепите кольцевую часть к переходному кольцу.
(Рисунок )
* Прикрепите кольцевую часть таким образом, чтобы кнопка фиксатора
была расположена сверху.
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

Снятие кольцевой лампы

Дата изготовления напечатана на картонной коробке.

2 Снимите блок управления с башмака для принадлежностей
адаптера для башмака.

警告

3 Удерживайте нажатым фиксатор адаптера башмака и
сдвиньте адаптер башмака с башмака для принадлежностей
камеры.

如要避免觸電，請勿打開機殼。請僅由合格人員進行維修。

Использование кольцевой лампы
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации камеры.

1 Установите переключатель POWER камеры в положение
“ON”.
2 Установите переключатель POWER блока управления
кольцевой лампы в положение “ON”.
3 Направьте камеру на объект и сделайте снимок.
Когда кольцевая лампа прикреплена к камере, вес объектива делает
ее неустойчивой. Рекомендуется использовать штатив или прочно
поддерживать объектив одной рукой.

Примечания

ˎˎ Для получения точных цветов выберите пользовательский режим баланса
белого камеры. Переустановите баланс белого при изменении положения
регулятора BRIGHT блока управления.
См. инструкцию по эксплуатации камеры для получения информации об
изменении настроек.
ˎˎ Не поднимайте камеру за прикрепленную кольцевую лампу. Камера может
упасть.
ˎˎ Bо время съемки объекта с высокой отражающей способностью отражение
кольцевой лампы может появиться на изображении.

Переключатели и освещение кольцевой
лампы (см. рисунок )
ˎˎ Вы можете изменить интенсивность освещения с помощью регулятора
BRIGHT блока управления.
Яркость кольцевой лампы можно регулировать от 100% (MAX) до 10%
(MIN) с помощью регулятора BRIGHT.
ˎˎ После окончания заряда батарейки кольцевая лампа может снова
загореться при установке переключателя POWER в положение “ON”. Это
не является неисправностью.

如需本產品支援的相機／攝影機機型資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或
洽詢 Sony 經銷商或當地經授權的 Sony 服務據點。
請查閱鏡頭使用說明書中的鏡頭轉接環直徑。
 卸除安裝在相機／攝影機*上的所有配件，如鏡頭遮光罩或濾鏡。
* 如可換鏡頭數位相機、攝影機等
 取下鏡頭的前鏡頭蓋。

安裝環型閃光燈（參見圖 )
1 將擁有與鏡頭相同濾鏡直徑的鏡頭轉接環牢固地安裝。（圖 ）
此環型閃光燈隨附 49 mm 及 55 mm 直徑的鏡頭轉接環。

2 將轉接座的安裝腳墊向相機／攝影機的配件接座滑到底。

* 利用上方的卸除按鈕安裝環型零件。

備註
安裝鏡頭轉接環時請小心不要刮傷鏡頭。

取下環型閃光燈
2 從轉接座的配件接座中取出操作零件。
3 按下轉接座的鎖定釋放按鈕，然後將轉接座滑出相機／攝影機的
配件接座。
4 取出鏡頭轉接環。

使用環型閃光燈
有關詳細資訊，請參閱相機／攝影機的使用說明書。

1 將相機／攝影機的 POWER 開關切換至“ON”。
2 將環型閃光燈操作零件的 POWER 開關切換至“ON”。
3 將相機／攝影機朝向拍攝對象並進行拍攝。
當環型閃光燈安裝至相機／攝影機時，鏡頭零件的重量會導致相機／攝影
機不穩。建議使用三腳架或用單手確實支撐鏡頭。

備註
 重現真實色彩時，請選擇相機／攝影機的自訂白平衡模式。若已變更操作
零件的 BRIGHT 旋鈕，請重設白平衡。
有關變更設定的方式，請參閱相機／攝影機的使用說明書。
 請勿持握安裝在相機／攝影機上的環型閃光燈拿起相機／攝影機。相機／
攝影機可能會掉落。
 拍攝反射程度偏高的物體時，環型閃光燈的反射可能會出現在影像中。

環型閃光燈的開關及照明（參見圖 )
 您可利用操作零件的 BRIGHT 旋鈕來變更照明強度。
您可使用 BRIGHT 旋鈕調整環型閃光燈的照明度，範圍介於 100% (MAX)
到 10% (MIN) 之間。
 電池電量用盡後，將 POWER 切換為“ON”時，環型閃光燈可能會再次亮
起。這並非故障。

POWER 指示燈狀態的意義
 亮起時（綠色）
電池有充足的電源。
（電池電量即將用盡）
 緩慢閃爍（紅色）
準備新電池進行更換。
* 閃爍時間視使用的電池類型而異。
（電池電量用盡）
 快速閃爍（紅色）
環型閃光燈關閉。
電池已無電量。
請更換新電池。

注意
本產品不具備防塵、防濺或防水功能。
 請勿近距離直視使用中的 LED 發光裝置，否則可能使視力受損。
 請勿將環型閃光燈放置在可燃或易揮發溶劑（如酒精或揮發油）的附近，否
則可能引發火災或產生煙霧。
 LED 發光裝置及周圍零件可能會變熱並造成人員燙傷。
 在低溫環境中使用環型閃光燈時，電池效能會下降。例如，閃光燈照明時
間會短於在室溫（約 25℃）時且充電時間會變長。建議準備新的備用電池。
但在回到室溫環境時，電池會因存放在低溫下而導致效能下降。
 請勿將環型閃光燈留置或存放在溫度超過 60℃ 的地方，否則會造成環型
閃光燈的內部結構受損。（請格外注意避免在夏天時將環型閃光燈留置在
車內）
 將連接環型閃光燈的相機／攝影機擺放在桌上會導致不穩。請小心拿取。
 請勿持握安裝在相機／攝影機上的環型閃光燈拿起相機／攝影機。相機／
攝影機可能會掉落。
 請勿拉扯連接環型零件及操作零件的纜線。此纜線已固定。

取下相機／攝影機的環型閃光燈。使用柔軟的乾布清潔環型閃光燈。
如有頑強的汙垢，可使用軟布沾取少許中性清潔劑輕輕擦除，之後再用柔軟的
乾布加以擦拭。
請勿使用稀釋劑、揮發油或酒精之類的強溶劑，否則可能會損壞表面塗料。

故障排除

1 Снимите кольцевую часть с переходного кольца, нажав
кнопку фиксатора.

4 Снимите переходное кольцо.

安裝環型閃光燈前

清潔

Примечание

Во время прикрепления переходного кольца соблюдайте осторожность, чтобы
не поцарапать объектив.

 本環型閃光燈隨附濾鏡直徑 49 mm 及 55 mm 的鏡頭轉接環。您無法在
鏡頭有不同濾鏡直徑時使用此環型閃光燈。
 您無法透過轉動前緣聚焦鏡頭來使用此環型閃光燈。如需本環型閃光燈支
援的相機／攝影機機型資訊，請造訪所在地區的 Sony 網站，或洽詢 Sony
經銷商或當地經授權的 Sony 服務據點。

1 按下卸除按鈕，從鏡頭轉接環取下環型零件。

3 Плотно прикрепите блок управления к башмаку для
принадлежностей адаптера для башмака. (Рисунок )

См. инструкцию по эксплуатации объектива для получения информации о
диаметре переходного кольца.

 請勿以下列方式混合使用電池 ：
 全新或完全充電的電池和未完全充電的電池混合使用
 不同類型或廠牌的電池
 在裝入電池前務必檢查電池的   極。若裝入電池的方向錯誤，將無法
使用環型閃光燈。

Поиск и устранение неисправностей

2 Сдвиньте колодку крепления адаптера для башмака до
конца в башмак для принадлежностей камеры.

Для получения более подробной информации о совместимости моделей камер
данного устройства, посетите местный веб-сайт Sony или обратитесь к дилеру
компании Sony или же в уполномоченный сервисный центр Sony.

3 關上電池蓋。

3 將操作零件牢固地安裝在轉接座的配件接座上。（圖 ）

Приблиз. 700 lx (0,3 в режиме MAX)
ˎˎ Интенсивность
освещения:
Приблиз. 5500 K
ˎˎ Цветовая
температура
0,1 м - 1,0 м
ˎˎ Рекомендуемое
расстояние съемки:
Щелочные батарейки Sony стандарта AA (4), никельˎˎ Рекомендуемые
батареи:
металлогидридные батарейки Sony стандарта AA (4)
ˎˎ Дальность освещения 0,3 м: Приблиз. 700 lx
0,5 м: Приблиз. 250 lx
1,0 м: Приблиз. 60 lx
Щелочные батарейки стандарта AA
ˎˎ Время работы от
батареек:
Приблиз. 40 минут в режиме MAX
Никель-металлогидридные батарейки стандарта AA
Приблиз. 110 минут в режиме MAX
* При комнатной температуре (25 °C)
Время работы от щелочных батареек стандарта AA
может сократиться при низкой температуре.
Блок управления
ˎˎ Размеры:
Приблиз. 64 мм × 78 мм × 79 мм (Ш × В × Г)
(не включая выступающие части)
Кольцевая часть
Приблиз. 124 мм × 141 мм × 24 мм (Ш × В × Г)
(не включая выступающие части)
Приблиз. 195 г (блок управления + кольцевая часть;
ˎˎ Масса:
без батареек)
ˎˎ Рабочая температура: От 0 °C до 40 °C
От -20 °C до +60 °C
ˎˎ Температура
хранения:
Кольцевая лампа (1), переходное кольцо (2),
ˎˎ Комплектность
поставки:
переносной футляр (1), адаптер для башмака (1),
набор печатной документации
* Батарейки не поставляются.

Перед прикреплением кольцевой
лампы

2 依電池盒內標記的方向裝入四顆電池。

4 將環型零件安裝到鏡頭轉接環上。（圖 ）

Примечания

ˎˎ С данной кольцевой лампой поставляются переходные кольца для
фильтров диаметром 49 мм и 55 мм. Вы не сможете использовать данную
кольцевую лампу с объективом, имеющим другой диаметр фильтра.
ˎˎ Вы не сможете использовать данную кольцевую лампу с объективом,
который фокусируется путем поворота переднего обода. Для получения
более подробной информации о совместимости моделей камер данной
кольцевой лампы, посетите местный веб-сайт Sony или обратитесь к дилеру
компании Sony или же в уполномоченный сервисный центр Sony.

1 打開電池蓋。

Снимите кольцевую лампу с камеры. Очищайте кольцевую лампу с помощью
мягкой сухой ткани.
В случае возникновения трудно удаляемых пятен используйте мягкую ткань,
немного смоченную в растворе мягкого моющего средства, а затем протрите
вспышку сухой мягкой тканью.
Никогда не используйте сильных растворителей, таких как разбавитель,
бензин или спирт, так как это может привести к повреждению поверхности.

3 Закройте крышку батарейного отсека.
ˎˎ Не используйте батарейки в следующих сочетаниях:
ˋˋновые или полностью заряженные с не полностью заряженными
ˋˋ разные типы или марки
ˎˎ Всегда проверяйте полярность   батареек перед их установкой. В случае
неправильной установки батареек кольцевая лампа не включится.

請使用四顆 Sony AA 鹼性電池或 Sony AA 鎳氫電池。若使用其他電池，環
型閃光燈可能無法正常操作。
* 請勿使用 AA 鎳錳乾電池及 AA 錳乾電池。

備註

Внимание

1 Откройте крышку батарейного отсека.
2 Вставьте четыре батарейки в направлениях, обозначенных
внутри батарейного отсека.

安裝電池（參見圖 )

出現狀況

解決方法

環型閃光燈無法運作。






環型閃光燈太快關閉。

 在低溫下使用環型閃光燈時，請先提高電池的
溫度。
* 鹼性電池的壽命約 40 分鐘，而鎳氫電池的
壽命約 110 分鐘（在 MAX 模式中及室溫
(25℃ )）。

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。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。
請放置在幼童無法取得之處，避免發生誤吞意外。

功能
本環型閃光燈可搭配具有一般多介面接座的 Sony 可換鏡頭數位相機及 Sony
數位相機使用。
本環型閃光燈亦可搭配具有配件接座或多介面接座的 Sony 可換鏡頭數位 HD
攝影機使用。
隨附的轉接座亦可搭配具有自鎖式配件接座的 Sony 可換鏡頭數位相機使用。
然而，本環型閃光燈可能不適用於特定 Sony 可換鏡頭數位相機或 Sony 可換
鏡頭數位 HD 攝影機。
如需本環型閃光燈支援的相機／攝影機機型資訊，請造訪所在地區的 Sony 網
站，或洽詢 Sony 經銷商或當地經授權的 Sony 服務據點。
 環型閃光燈主要用於拍攝
在微距拍攝中可使用不同的照明。
 可顯示不同照明的呈現範圍。
 在所有燈光開啟下均勻照明，實現無陰影拍攝。
 單面照明可展現物體的對比並強調 3D 感。
 使用高亮度白光 LED 作為鏡頭的光源。
 白光 LED 的使用壽命長達 10,000 小時，並採用耐撞及耐候設計，幾乎無
須任何維護。

環型閃光燈的環型零件未安  請確定鏡頭轉接環已安裝至鏡頭。
裝。

規格






照明強度 ：
色溫 ：
建議拍攝距離 ：
建議使用電池 ：
照明距離 ：

 電池壽命 ：

 尺寸 ：

零件識別（參見圖 )
環型閃光燈
1
2
3
4
5
6
7
8
9

電池蓋
操作零件
環型零件
釋放按鈕
POSITION 開關
BRIGHT 旋鈕
POWER 指示燈
POWER 開關
固定旋鈕

轉接座
10 配件接座
11 鎖定釋放
12 安裝腳墊

確定環型閃光燈的 POWER 開關為“ON”。
確認電池的 、 極正確。
請更換新電池。
請聯絡 Sony 經銷商（Sony 服務據點）。






質量 ：
操作溫度 ：
儲存溫度 ：
所含物品 ：

約 700 lx（在 MAX 模式中為 0.3 m）
約 5,500 K
0.1 m - 1.0 m
Sony AA 鹼性電池 (4)、Sony AA 鎳氫電池 (4)
0.3 m ：約 700 lx
0.5 m ：約 250 lx
1.0 m ：約 60 lx
AA 鹼性電池
在 MAX 模式中約 40 分鐘
AA 鎳氫電池
在 MAX 模式中約 110 分鐘
* 室溫（25℃）時
AA 鹼性電池的電池壽命會因低溫而縮減。
操作零件 約 64 mm × 78 mm × 79 mm（寬 ×
高 × 深）
（不包括突出部分）
環型零件 約 124 mm × 141 mm × 24 mm（寬
× 高 × 深）
（不包括突出部分）
約 195 g（操作零件 + 環型零件 ；未隨附電池）
0℃ 至 40℃
-20℃ 至 +60℃
環型閃光燈 (1)、鏡頭轉接環 (2)、攜行袋 (1)、轉接
座 (1)、成套印刷文件
* 無隨附電池。

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

ﺗﺤﺬﻳﺮ

ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت ،ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ.

ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻬﻴﻜﻞ .اوﻛﻞ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ إﱃ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻘﻂ.
ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت إﱃ ﺣﺮارة ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻛﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻨﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻔﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ.

اﳌﺰاﻳﺎ

ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyوﻛﺎﻣريات
ﺛﺎﺑﺘﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyﻣﺰودة ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وميﻜﻦ أﻳﻀﺎً اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات ﻓﻴﺪﻳﻮ رﻗﻤﻴﺔ  HDﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين
 Sonyﻣﺰودة ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻛامﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض.
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺮﻓﻖ ﻳﺘﻴﺢ أﻳﻀﺎً إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌامل ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ
إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺎت ذات اﻟﻘﻔﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎيئ .إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ
ﻫﺬا ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyأو ﻛﺎﻣريات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 HDﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين .Sony
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻮدﻳﻼت اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬا ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو اﺳﺘﴩ وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyاو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.
 ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﻻﺿﺎءة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻜﺒري.
 ﺗﺘﻴﺢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪميﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎءة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
 اﻻﺿﺎءة اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺿﻮاء متﻜﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪون ﻇﻼل.
 اﺿﺎءة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺗﱪز ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻬﺪف وﺗﻌﺰز اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌﺠﺴﻢ .3D
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺒﺎح ﺛﻨﺎيئ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء  LEDاﺑﻴﺾ ﻋﺎﱄ اﻟﺴﻄﻮع ﻛﻤﺼﺪر ﺿﻮء ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ.
 اﳌﺼﺒﺎح اﻟﺜﻨﺎيئ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء  LEDاﻻﺑﻴﺾ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ اﱃ  10000ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
وﻣﺠﻬﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻄﻘﺲ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (

ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ﻏﻄﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ
زر ﻓﻚ اﻟﺘﺄﻣني
اﳌﻔﺘﺎح POSITION
اﻟﻘﺮص BRIGHT
اﳌﺼﺒﺎح POWER
اﳌﻔﺘﺎح POWER
ﻣﻘﺒﺾ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة

 10ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ
 11ﻣﻘﺒﺾ ﻓﻚ اﻟﺘﺄﻣني
 12ﻗﺪم اﻟﱰﻛﻴﺐ

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (

اﺳﺘﺨﺪم ارﺑﻊ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻗﻠﻮﻳﺔ ﺣﺠﻢ  AAﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين  Sonyأو ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ – ﻫﻴﺪرﻳﺪ Ni-MH
ﺣﺠﻢ  AAﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين  .Sonyرمبﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﺎت
اﺧﺮى.
* ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺎﻓﺔ  Ni-Mnﺣﺠﻢ  AAوﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺎﻓﺔ  Mnﺣﺠﻢ .AA

 1اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻣﻼﺣﻈﺎت


ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﻛام ﻳﲇ:
 ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺧﺮى ﻏري ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
 اﻧﻮاع أو ﻣﺎرﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺄﻛﺪ دامئﺎً ﻣﻦ أﻗﻄﺎب اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت   ﻗﺒﻞ ادﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه
اﳌﻌﺎﻛﺲ ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ.



ﺣﻠﻘﺎت اﳌﻬﺎﻳﺊ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺑﻘﻄﺮ  49ﻣﻢ و  55ﻣﻢ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬه .ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء
اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬه ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﺤﺎﻓﺔ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ .ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ
ﻣﻮدﻳﻼت اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬا ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو اﺳﺘﴩ وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyاو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.





ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ

ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻮدﻳﻼت اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين  Sonyﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ،أو اﺳﺘﴩ وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyاو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين  Sonyﻣﺤﲇ ﻣﺮﺧﺺ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ.




ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ أي ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا* ،ﻣﺜﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ أو اﳌﺮﺷﺢ.
* ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣريا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ،ﻛﺎﻣريا ﻓﻴﺪﻳﻮ ،اﻟﺦ.
اﻓﺼﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (

 1ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ اﳌﺮﺷﺢ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ) .اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (
ﺣﻠﻘﺎت اﳌﻬﺎﻳﺊ ﺑﻘﻄﺮ  49ﻣﻢ و  55ﻣﻢ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻫﺬه.

 2أدﺧﻞ ﻗﺪم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
 3ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﻛامﻟﻴﺔ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم) .اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (
 4ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻋﲆ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ) .اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (
* ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن زر ﻓﻚ اﻟﺘﺄﻣني ﻟﻼﻋﲆ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ

اﺣﺮص ﻟﺌﻼ ﺗﺨﺪش اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ.

ﻓﺼﻞ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ

 1اﻓﺼﻞ ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ ﺑﻀﻐﻂ زر ﻓﻚ اﻟﺘﺄﻣني.
 2اﻓﺼﻞ ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة.
 3اﻣﺴﻚ ﻣﻘﺒﺾ ﻓﻚ اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﺳﺤﺐ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜامﻟﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا.
 4ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ.

اﺳﺘﻌامل ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ

ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا.

 1اﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا إﱃ "."ON
 2اﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ إﱃ "."ON
 3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﺎﻣريا ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺪف واﻟﺘﻘﻂ ﺻﻮرة.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ،ﺳﻴﺆدي وزن اﻟﻌﺪﺳﺔ إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮاره .ﻧﻮﴆ ﺑﺎﺳﺘﻌامل
ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻻرﺟﻞ أو اﺳﻨﺎد اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻴﺪك ﺑﺈﺣﻜﺎم.

ﻣﻼﺣﻈﺎت





ﻋﻨﺪ اﻋﺎدة اﻧﺘﺎج اﻟﻮان ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،اﺧﱰ وﺿﻊ ﺗﻮازن ﻟﻮن أﺑﻴﺾ ﻟﻠﻜﺎﻣريا .أﻋﺪ ﺿﺒﻂ ﺗﻮازن ﻟﻮن أﺑﻴﺾ إذا
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻐﻴري اﻟﻘﺮص  BRIGHTﻣﻦ اﺟﺰاء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴري اﻹﻋﺪادات.
ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣريا مبﺴﻚ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .رمبﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﺎﻣريا.
ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺪف ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻀﻮء ﻛﺜرياً ،رمبﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻧﻌﻜﺎس ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻮر.

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ واﺿﺎءة ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ (



ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري ﺷﺪة اﻻﺿﺎءة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺮص  BRIGHTﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ميﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﺿﺎءة ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑني  (MAX) %100و  (MIN) %10ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﻘﺮص .BRIGHT
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،رمبﺎ ﻳﻀﺎء ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  POWERإﱃ ” .“ONﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﺪ ﺧﻠ ًﻼ.

ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﺒﺎح POWER






ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺎء )اﺧﴬ(
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻣﺾ ﺑﺒﻂء )اﺣﻤﺮ( )اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎء(
ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻀري ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
* ﻳﺘﻐري ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻮﻣﻴﺾ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻮع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻣﺾ ﴎﻳﻌﺎً )اﺣﻤﺮ( )اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ(
ﻳﻨﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ.
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ.
اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو ﻟﺘﻨﺎﺛﺮ اﳌﺎء أو ﻟﻠامء.
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ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ وﺣﺪة اﳌﺼﺒﺎح اﻟﺜﻨﺎيئ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء  LEDاﻻﺑﻴﺾ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻗﺪ
ﻳﺆذي ﻋﻴﻨﻴﻚ.
ﻻ ﺗﻀﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل أو ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ .ﻗﺪ ﻳﺆدي
ذﻟﻚ إﱃ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ او ﺗﺼﺎﻋﺪ دﺧﺎن.
رمبﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺣﺪة اﳌﺼﺒﺎح اﻟﺜﻨﺎيئ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء  LEDاﻻﺑﻴﺾ واﻻﺟﺰاء اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺧﻨﺔ وﺗﺼﻴﺒﻚ
ﺑﺤﺮوق.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﰲ ﻇﺮوف درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻳﻘﻞ اداء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺪة اﻻﺿﺎءة اﻗﴫ ﻣام ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ) 25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( وﻳﺼﺒﺢ وﻗﺖ اﻟﺸﺤﻦ اﻃﻮل .ﻧﻮﴆ
ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .ﻟﻜﻦ ،اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﺾ اداﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﻻ ﺗﱰك أو ﺗﺨﺰن ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﺘﺠﺎوز  60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺤﺎق ﴐر
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻀﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ.
)اﺣﺮص ﻛﺜرياً ﻟﺌﻼ ﺗﱰك ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ اﻟﺼﻴﻒ(.
اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻀﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻏري ﻣﺴﺘﻘﺮة .ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺬر.
ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣريا مبﺴﻚ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .رمبﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﺎﻣريا.
ﻻ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻜﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺠﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻫﺬه اﻟﻜﺒﻞ ﺛﺎﺑﺖ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

اﻓﺼﻞ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا .ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﺟﺎﻓﺔ وﻧﺎﻋﻤﺔ.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺑﻘﻊ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺸﺪة ،اﺳﺘﺨﺪم ﺧﺮﻗﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ مبﺤﻠﻮل ﻣﻌﺘﺪل ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺴﺢ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﺨﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺑﺪاً ﻣﺬﻳﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺜرن أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻜﺤﻮل ،ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻠﻒ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﺗﺤﺮي اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ

اﻻﻋﺮاض

اﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ

ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ.






ﻳﻨﻄﻔﺊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻓﻮراً.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺘﺎح  POWERﻋﲆ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ إﱃ "."ON
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻗﻄﺎب اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ . ،
اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﺄﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة.
اﺗﺼﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳﻮين ) Sonyﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮين .(Sony



ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻓﺌﺔ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت أوﻻً.
* ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ ﺣﻮاﱄ  40دﻗﻴﻘﺔ وﻋﻤﺮ ﺑﻄﺎرﻳﺎت –
ﻧﻴﻜﻞ ﻫﻴﺪرﻳﺪ ﺣﻮاﱄ  110دﻗﻴﻘﺔ )ﰲ وﺿﻊ  MAXوﰲ درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ) 25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ((.



ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ.

ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺿﻮء
اﻟﺤﻠﻘﺔ.

اﳌﻮاﺻﻔﺎت





ﺷﺪة اﻻﺿﺎءة:
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ:
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ:



ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻻﺿﺎءة



ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ:

 2ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ارﺑﻊ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﰲ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
 3اﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.

⇳㴯ᙷ#ᵛⵓ#㊇Ὠ㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#ㆷ#゛㈈Ṑ#⾻ᵐᴿᵛ1

ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو ﻟﺘﻨﺎﺛﺮ اﳌﺎء أو ﻟﻠامء.










اﻷﺑﻌﺎد:

اﻟﻜﺘﻠﺔ:
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ:
اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ:

。更换新电池

 lx 700ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ) 0.3ﻣﱰ ﰲ وﺿﻊ (MAX
 K 5,500ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 1.0 – 0.1ﻣﱰ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻗﻠﻮﻳﺔ ﺣﺠﻢ  AAﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين ) Sonyﻋﺪد  ،(4ﺑﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﻨﻴﻜﻞ – ﻫﻴﺪرﻳﺪ  Ni-MHﺣﺠﻢ  AAﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين ) Sonyﻋﺪد .(4
 0.3ﻣﱰ lx 700 :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 0.5ﻣﱰ lx 250 :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 1.0ﻣﱰ lx 60 :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ً
ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻗﻠﻮﻳﺔ ﺣﺠﻢ  40 AAدﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ وﺿﻊ MAX
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻴﻜﻞ – ﻫﻴﺪرﻳﺪ  Ni-MHﺣﺠﻢ AA
 110دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﰲ وﺿﻊ MAX
* ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ) 25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( رمبﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ ﺣﺠﻢ  AAاﻗﴫ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 64ﻣﻢ ×  78ﻣﻢ ×  79ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
)ﻋﺮض /ارﺗﻔﺎع /ﻋﻤﻖ( )ﺑﺪون اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة(
ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ
 124ﻣﻢ ×  141ﻣﻢ ×  24ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
)ﻋﺮض /ارﺗﻔﺎع /ﻋﻤﻖ( )ﺑﺪون اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة(
 195ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  +ﺟﺰء اﻟﺤﻠﻘﺔ؛ ﺑﺪون اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ(
 0درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ  40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 20إﱃ  60+درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ ) ،(1ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻬﺎﻳﺊ ) ،(2ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ )،(1
ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ) ،(1ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
* ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ.

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر.
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注意
。本装置并未采用防尘、防溅水或防水设计
 请勿在开启状态下近距离直视 LED 照明装置。否则可能会损伤眼
。睛
 请勿将环型灯放在易燃或易挥发的溶剂（如酒精或汽油）旁边。否则
。可导致起火或冒烟
。 LED 照明装置及其周边部分可能会变热并对用户造成灼伤
 在低温条件下使用环型灯时，电池性能会降低。例如，照明时间要
比室温条件下（约 25 ℃）要短，而充电时间则更长。建议准备新的
备用电池。但是，对于因低温而导致性能降低的电池而言，当恢复
。室温条件时，其性能也随之恢复
 请勿在温度超过 60 ℃ 的条件下搁置或存放环型灯，否则可能会
。损坏环型灯的内部结构
）。（特别要小心的是，不要在夏季将环型灯放在车内
 在安装环型灯的情况下将摄像装置放在桌子上会不稳。请小心处
。理
 拿起摄像装置时，请勿抓握上面安装的环型灯，否则可能会导致摄
。像装置摔落
。 请勿拉拽连接环形部分与操作部分的电缆。该电缆是固定的

清洁
。将环型灯从摄像装置上卸下。请用干的软布清洁环型灯
若有顽固污渍，请用浸过中性清洁剂的软布进行擦拭，然后再用柔软
。的干布将其擦净
。切勿使用稀释剂、汽油或酒精等高溶解溶剂，否则会损坏表面涂层

故障排除
解决方法

症状

” 确保环型灯的 POWER 开关处于“ON
。位置
。 确认电池的 、 电极是否正确
。 更换新电池
 请与 Sony 经销商（Sony 服务机构）联
。系

。环型灯不工作

 在低温条件下使用环型灯时，应先将电
。池捂热
* 碱性电池的寿命约为 40 分钟，镍氢
电池的寿命约为 110 分钟（MAX 模式
。）) ℃ 下、室温环境 (25

。为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮
为避免遭受电击，请勿打开外壳。有关维修事宜，请务必向合格的技
。术人员咨询
。切勿将电池暴露在阳光、火或类似的极热环境下
。应避免儿童触及，以防误吞

特性
本环型灯可与带有常规多接口热靴的 Sony 可更换镜头数码相机及
。Sony 数码相机组合在一起使用
本环型灯还可与带有配件热靴或多接口热靴的 Sony 可更换镜头数码
。HD 摄录一体机组合在一起使用
此外，利用附带的热靴转换器还可与带有自锁附件插座的 Sony 可更
换镜头数码相机搭配使用。不过，有些 Sony 可更换镜头数码相机或
。Sony 可更换镜头数码 HD 摄录一体机上可能无法安装本环型灯
有关与本环型灯兼容的相机型号的详细信息，请访问所在地区的
Sony 网站，或者咨询您的 Sony 经销商或当地的 Sony 授权服务机
。构
。 环型灯用于近景拍摄
。对于微距拍摄而言，有多种照明方式可供选择
。 不同的照明方式，其效果也异彩纷呈
。 在开启所有照明的情况下，可确保拍摄无暗影
。 单侧照明使拍摄对象形成强烈反差，令其三维质感更加突出
。 以高亮度白光 LED 作为其镜头光源
 白光 LED 的使用寿命约长达 10000 小时，具有较强的耐冲击性
。和抗腐蚀性，几乎无需任何维护

)识别部件（参见图 
环型灯

。环型灯熄灭过快

。环型灯的环状部分未安装  确保适配器环已安装到镜头上
。好

规格
）约 700 lx（0.3 m MAX 模式
约 5,500 K
0.1 m - 1.0 m
Sony AA 碱性电池 (4)、Sony AA 镍氢电池
)(4
0.3 m ：约 700 lx
0.5 m ：约 250 lx
1.0 m ：约 60 lx
AA 碱性电池
）约 40 分钟（MAX 模式下
AA 镍氢电池
约 110 分钟（MAX 模式
）下
) ℃ * 室温条件下 (25
在低温条件下，AA 碱性电池的寿命可能会
。缩短
操作部分
× 约 64 mm × 78 mm
）79 mm（宽/高/长
）（不包括突出部位
环状部分
约 124 mm × 141 mm
）× 24 mm（宽/高/长
）（不包括突出部位
）约 195 g（操作部分 + 环状部分 ；不含电池
℃ 0 ℃ - 40
℃ -20 ℃ - +60
环型灯 (1)、适配器环 (2)、携带包 (1)、热靴
转换器 (1)、成套印刷文件
。* 未附带电池

警告

照度 ：
色温 ：
推荐的拍摄距离 ：
推荐的电池 ：






 照明距离 ：
 电池寿命 ：

电池舱盖
操作部分
环状部分
释放按钮
POSITION 开关
BRIGHT 转盘
POWER 指示灯
POWER 开关
固定旋钮

1
2
3
4
5
6
7
8
9

热靴转换器
10 配件热靴
11 锁扣释放按钮
12 安装底座

)安装电池（参见图 
请使用四节 Sony AA 碱性电池或 Sony AA 镍氢电池。如果使用其
。他电池，环型灯可能无法正常工作
。* 请勿使用 AA 镍锰干电池或 AA 锰干电池
。1 打开电池舱盖
。2 沿电池座内标记的方向插入四节电池
。3 关闭电池舱盖

注意

 尺寸 ：

 请勿将下列电池混合在一起使用 ：
 新的或完全充电的电池与未完全充电的电池
 不同类型或品牌的电池
 在插入电池之前，请务必检查电池的   电极。如果电池的插入
。方向不正确，环型灯将不会亮起






 本环型灯附带有用于 49 mm 和 55 mm 两种滤光镜直径的适配器
。环。不要将本环型灯用于其他滤光镜直径的镜头
 不得将本环型灯用于通过旋转前缘来实现聚焦的镜头。有关与本环
型灯兼容的相机型号的详细信息，请访问所在地区的 Sony 网站，或
。者咨询您的 Sony 经销商或当地的 Sony 授权服务机构

。设计或规格如有变动，恕不另行通知

安装环型灯之前

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

有关与本装置兼容的相机型号的详细信息，请访问所在地区的 Sony
。网站，或者咨询您的 Sony 经销商或当地的 Sony 授权服务机构

质量 ：
操作温度 ：
存放温度 ：
所含物品 ：

有毒有害物质或元素
六价铬
多溴联苯 多溴二苯醚
铅
汞
镉
）（Pb） （Hg） （Cd） （Cr(VI)） （PBB） （PBDE
内置线路板
×
○
○
○
○
○
外壳
×
○
○
○
○
○
光学块
×
○
○
○
○
○
附件
×
○
○
○
○
○
○ ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/
。T11363-2006标准规定的限量要求以下
× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
。出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求
部件名称

制造商 ：
索尼公司
总经销商 ：
索尼（中国）有限公司
总经销商地址 ： 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
原产地 ：
）中国（主机
出版日期 ：
2012 年 12 月

。请查阅镜头的使用说明书，了解适配器环的直径
。 将摄像装置*上安装的所有配件卸下，如镜头遮光罩或滤光镜
。* 例如可更换镜头数码相机、摄像机等等
。 取下镜头上的前镜头盖

)安装环型灯（参见图 
。）1 将与镜头具有相同滤光镜直径的适配器环安装牢固（图 
。本环型灯附带有 49 mm 和 55 mm 两种直径的适配器环
。2 将热靴转换器的安装底座完全滑入摄像装置的配件热靴中
。）3 将操作部分牢牢安装到热靴转换器的配件热靴上（图 
。）4 将环状部分安装到适配器环上（图 
。* 安装环状部分时，释放按钮应位于顶部

注意
。安装适配器环时，小心不要划伤镜头

卸下环型灯
。1 按压释放按钮，将环状部分从适配器环上卸下
。2 将操作部分从热靴转换器的配件热靴上卸下

2# ❲#⪞㘚ⱂ#ⲏㄓṦ#㍞Ἶᱦⱂ#⩋☢☆ẖ#❲ⱂ#ᕇጶ⺪#
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3 按住热靴转换器的锁扣释放按钮，将热靴转换器从摄像装置的配
。件热靴上滑出
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。4 卸下适配器环
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使用环型灯
。有关详细信息，请参阅摄像装置的使用说明书
。1 将摄像装置的 POWER（电源）开关置于“ON”位置
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。2 将环型灯操作部分的 POWER 开关置于“ON”位置

ẫ#ᱦⱞ㞢#ⴆᅚ㩂ጚ

。3 将摄像装置指向拍摄对象并拍摄
当摄像装置上安装有环型灯时，镜头部分的重量会令其不稳。此
。时建议您使用三脚架，或用一只手牢牢托住镜头
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注意

 为了再现逼真色彩，请选择摄像装置的自定义白平衡模式。如果更
。改了操作部分的 BRIGHT 转盘，请重置白平衡
。有关设置的更改方法，请参阅摄像装置的使用说明书
 拿起摄像装置时，请勿抓握上面安装的环型灯，否则可能会导致摄
。像装置摔落
。 拍摄高反射率的对象时，影像中可能会出现环型灯的映像

)环型灯的开关和照明（参见图 
。 利用操作部分的 BRIGHT 转盘可以更改照度
环型灯的亮度可利用 BRIGHT 转盘在 100% (MAX) 与 10%
。(MIN) 之间调节
 当电池电量耗尽后，若将 POWER 开关设为“ON”，环型灯可能会
。再次亮起。这是正常现象

POWER 指示灯状态的含义
） 点亮时（绿色
。电池电量充足
）（电池电量即将耗尽
） 缓慢闪烁时（红色
。准备新的电池
。* 闪烁时间因所用电池的类型而异
）（电池电量耗尽
） 快速闪烁时（红色
。环型灯熄灭
。电池电量用尽
。更换新电池

注意
。本装置并未采用防尘、防溅水或防水设计
 请勿在开启状态下近距离直视 LED 照明装置。否则可能会损伤眼
。睛
 请勿将环型灯放在易燃或易挥发的溶剂（如酒精或汽油）旁边。否则
。可导致起火或冒烟
。 LED 照明装置及其周边部分可能会变热并对用户造成灼伤
 在低温条件下使用环型灯时，电池性能会降低。例如，照明时间要
比室温条件下（约 25 ℃）要短，而充电时间则更长。建议准备新的
备用电池。但是，对于因低温而导致性能降低的电池而言，当恢复
。室温条件时，其性能也随之恢复
 请勿在温度超过 60 ℃ 的条件下搁置或存放环型灯，否则可能会
。损坏环型灯的内部结构
）。（特别要小心的是，不要在夏季将环型灯放在车内

