Bruksanvisning för
Visico VE-200 PLUS
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"Blixt Klar"-lampa
Indikering och "Audio" knapp för Ljudsignal.
Blixten avger en ljudsignal när den är klar att användas.
Indikering och "Slave" knapp för aktivering av slavtändare.
VE-blixten har en integrerad slavtändare, som detekterar såväl synligt- som infrarött blixtljus.
Blixten kan alltså utlösas automatiskt av en annan blixt (studioblixt eller kamerablixt) eller
med en IR-sändare monterad i kamerans blixtsko.
"Slave-knappen" hålls intryckt cirka 4 sekunder, så att man kommer in i undermenyer för
slavtändare, inställning av radiokanal, Grupper mm.
"Test"-knapp.
För test-avfyrning av studioblixten.
Uttag för synksladd eller t.ex radiomottagare (T.ex Visico VS604).
Ø3,5mm
Säkringshållare.
Sätt strömbrytaren (M) på OFF och koppla ifrån blixten från elnätet innan säkringen byts.
Ersätt trasig säkring med säkring av samma typ.
Uttag för nätkabel
Paraplyfäste
Digital visning av effekten på L.E.D-skärm
6.0
Full/Max effekt
5.0
1/2 effekt
4.0
1/4 effekt
3.0
1/8 effekt
2.0
1/16 effekt
1.0
1/32 effekt (Lägst effekt)
Indikering för ledljus av/på
Ändring av ledljuset
Med "Model"-knappen så ändras ljusstyrkan på ledljuset.
Ett tryck på knappen visar inställd styrka på ledljuset .Efter ett par sekunder så återgår
L.E.D-skärmen till att visa inställd blixteffekt. Genom att trycka flera gånger på
"Model"-knappen så stegar man mellan olika fasta effetlägen för ledljuset. 00=Ledljuset
avstängt.
Öka eller Minska blixteffekten.
Håll knappen intryckt ett par sekunder för snabbändring av effekten. Om effekten sänks så
kommer blixten att autodumpa effekten genom att avfyra blixten. Blixteffekten kan ändras i
10-dels steg.
Huvudströmbrytare On/off
Låsvred för ställbar lutning.

Vid normalt bruk så ska man inte aktivera nedanstående Preflash-funktion på slavtändaren.
(Undantaget är om man ska trigga/utlösa studioblixten med en kamerablixt (kompaktkamera, popupblixt
mm), som skickar ut flera förblixtar, sk "Preflashes". )

Visico VE 200 Plus har en "smart" optisk slavtändare (fotocell), med automtisk Preflash avkänning.
Håll knappen SLAVE (C) intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c och en siffra) syns i displayen.
Tryck på pil upp eller pil ner (L) knapparna på studioblixten, tills displayen visar c.0 (enligt bilden till
ovan/vänster). Avfyra t.ex din kamerablixt mot studioblixten och låt slavtändaren automatiskt känna av
antalet "blixtar". Resultatet syns i displayen, t.ex c.7 för 7st blixtar (enligt bilden till ovan/höger) och antalet
blixtar sparas automatiskt. Displayen återgår sen till att visa inställld blixteffekt. Man kan även manuellt ställa
in slavtändaren på (totala) antalet blixtar (C1-C7), när man befinner sig Cx-menyn. Fabriksinställning är
c.1 (Ingen Preflash).

Visico VE 200 Plus har en integrerad 16-kanalers radiomottagare. Detta innebär i princip att upptill 16
fotografer kan använda radiosystemet i samma lokal utan att utlösa varandras studioblixtar! Tänk på att din
Visico radiosändare #816 måste vara inställd på samma kanal som Visico VE-200 PLUS för att de ska utlösa.
Använd 1/60s som slutartid på din kamera.

Håll knappen SLAVE (C) intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c och en siffra) syns i displayen.
Tryck en gång till på knappen SLAVE (C), så att "F.X" (t.ex F.0) syns i displayen. (Se bilderna ovan).
Välj med pil upp eller pil ner (L) knapparna önskad radiokanal för radiosystemet. Vänta cirka 10 sekunder så
återgår blixten till normalläget och visar effekten. Se tabellen på nästa sida för hur omkopplarna på
sändaren ska vara inställda på. Fabriksinställning är F.0 (Radiokanal 0).

Exponering och blixtsynktid.

Ställ kameran på manuellt läge och ställ in slutartiden på t.ex 1/60s.
Genom att ändra bländare på kameran eller blixtstyrka på blixten, så styr man exponeringen.

Eftersom blixtljuset i en ateljé (studio) är avsevärt starkare än omgivningsljuset så påverkas inte
exponeringen av slutartiden. Exponeringen styr man alltså genom att använda effektreglaget på
blixten och kamerans bländare.

Blixtsynktiden är den snabbaste slutartid, som kan användas vid blixtfotografering för att kamerans
slutare skall hinna öppna helt (och alla andra enheter t.ex. radiosändare , skall hinna med). Om inte
hela systemet hinner med brukar resultatet bli "halva" bilder. Läs mer på www.visico.se

Gruppindelning (för fjärrkontroll VC801TX)

Det inbyggda 16-kanalers radiosystemet i Visico VE-200 Plus gör det möjligt att dela in sina blixtar i olika
blixtgrupper och sen styra blixtgrupperna via fjärrkontroll VC801TX. (VC801TX är ett tillbehör.)
Välj t.ex Grupp 2 på fjärrkontrollen för att ändra effekt på blixt nr 2 osv.

Inställning på Studioblixten av Grupp:

Håll knappen SLAVE intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c
och en siffra) syns i displayen.
Tryck två gånger till på knappen SLAVE (C), så att
"G.X"( G och en bokstav) syns i displayen. (Se bilden till
höger).
Välj med "pil upp eller pil ner"-knapparna på blixten
önskad grupp för radiosystemet. Vänta cirka 10 sekunder
så återgår blixten till normalläget och visar effekten
Fabriksinställning är G.A (Grupp 1).

På bilden syns VC801TX, som
är en kombinerad fjärrkontroll
och radiotrigger för Visico VE200 Plus. (VC801TX är ett
tillbehör.)

Byte av Ledljuslampa.

1. Stäng av blixten med strömbrytaren (M) och koppla bort studioblixten från
elnätet (G).
2. Vänta tills ledljuslampan har svalnat och skruva ur lampan ur lampsockeln
(moturs).
3. Använd handskar (eller lampans ytterkartong) när du hanterar den nya
halogenlampan så att den inte blir smutsig eller får fettfläckar.
4. Skruva i halogenlampan (medurs) i lampsockeln.

5. Anslut studioblixten till elnätet(G) och sätt strömbrytaren (M) på ON.
Lamptyp

Lampsockel

Max Effekt

Visico VE200 PLUS Halogen
E27
240 volt
150 watt
Använd inte starkare lampa än vad studioblixten är avsedd för.

Byte av blixtrör.

Visico VE-serien är utrustade med högkvalitativa blixtrör med mycket lång livslängd.
1. Läs säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen.

Blixten ska vara avstängd med strömbrytaren (M), frånkopplad från elnätet (G)
och kondensatorerna tömda. Använd handskar när du hanterar blixtröret.
2.
(Fingeravtryck, fettfläckar minskar livslängden på blixtröret.) Kontakta oss för
mer info.

Felmeddelande

E1, E2,
E3

Denna blixt är utrustad med ett avancerat övervakningssystem, som övervakar
temperaturen och elektronikens funktion i blixten.
Vid fel så visas felkod E1, E2 eller E3 på L.E.D-skärmen.
Stäng omedelbart av studioblixten om en felkod syns på L.E.D-skärmen.

E1 = Stäng av blixten omedelbart och kontakta inköpsstället för ytterligare
information.
E2= Stäng av blixten omedelbart och låt blixten vara avstängd (vila) minst 30
minuter.
E3= Stäng av blixten omedelbart och vänta ett par minuter innan blixten återstartas.
Om felkoden (E3) finns kvar, kontakta inköpsstället.

Säkerhetsföreskrifter

Kondensatorerna i elektronblixtar lagrar högspänning, vilket kan medföra fara
även när sladden är urdragen från nätet. Öppna därför ALDRIG blixtens
chassi !!
Eventuell service får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.
Nedan följer vissa säkerhetsanvisningar för hantering av elektronblixtar:

1. Blixten bör vara ansluten till jordat eluttag.
2. Utrustningen får ej användas i extremt låga/höga temperaturer, hög luftfuktighet eller i kontakt
med rinnande eller droppande vatten.

3. Blixten får ej användas i skadat skick, ej heller om säkringen har utlösts.
Kontakta en auktoriserad serviceman.

4. Blixten får ej användas med trasig ledljuslampa eller blixtrör.
5. Stäng av blixten med strömbrytaren (M) innan studioblixten kopplas bort från elnätet (G).
6. Vidrör aldrig blixtröret (eller ledljuslampan) med handen.
Utrustningen får ej säljas, uthyras eller på annat sätt överlåtas utan denna bruksanvisning.
Se original-bruksanvisningen för mer informatiion.
Reservation för typografiska fel och konstruktionsändringar. © 2015 www.visico.se

