Maak foto’s als een professional
Voor zowel de professionele- als de amateurfotograaf is betrouwbaar en goed licht van
essentieel belang in de fotostudio. Jinbei heeft een serie flitskoppen ontwikkeld welke
betrouwbaar zijn in de studio maar ook op locatie. Het grote voordeel van Jinbei is dat de
flitskoppen betaalbaar zijn.
De flitskoppen zijn voorzien van professionele eigenschappen zoals een stabiele output door de
CPU microcomputer met een constante flits output en een zeer snelle oplaadtijd De flitskoppen
zijn traploos regelbaar van 1/32 tot vol vermogen waarmee Jinbei u flexibiliteit geeft qua uitlichten
en ze zijn daardoor uitermate geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden.
De oplaadtijd ligt tussen 0.3 en 1.3
De flitskoppen hebben een flitsduur van 1/2400sec.
De flitsbuis is UV-coated voor kleurtemperatuur correctie.
De kleurtemperatuur = 5500 graden Kelvin +/- 200 graden.
De flitsbuis is van de hoogste (Duitse) kwaliteit en gaat duizenden opnames mee.
De instellamp is een 50 w (G6.35) halogeenlamp.
Alle flitskoppen van Jinbei zijn voorzien van een ingebouwde, uitschakelbare slave unit maar
kunnen ook worden aangestuurd door b.v. een trigger of de testknop.

Enige Tips:
De flitskoppen hebben geen ventilator. Zet het instellicht of de gehele flitskop uit, indien u de
flitser een langere tijd niet gebruikt. Indien u 15 min lang, continu op vol vermogen heeft geflitst,
dan het instellicht uitzetten en laten afkoelen. Indien u kleurfilters of een snoot gebruikt, zal de
flitskop eerder te warm worden, let daar op !!!
Als u een lager vermogen kiest, zal de flitskop automatisch na 2sec een flits geven. Dit om het
overtollige vermogen te dumpen en van onderaf opnieuw op te bouwen. De flitskoppen pas terug
in de tas of doos plaatsen als ze geheel afgekoeld zijn.
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Het in gebruik nemen van de Jinbei DS-300 flitskop
1. Voor het aansluiten van de 220volt kabel moet de Aan-uit schakelaar (14) op uit staan.
2. Ook bij het eruit nemen v/d 220v kabel, eerst schakelaar uit.
3. Sluit de ontvanger van de trigger aan op de sync aansluiting (9) en tussen de 220v kabel en
flitskop indien u de TR-A9 trigger gebruikt. Controleer eerst of de kanaal keuze hetzelfde is als
op de zender en dat de zender op “on” staat.
4. Schakel de flitskop aan (14) u hoort een piep signaal indien het ingestelde vermogen bereikt
is en de buzzer (13) aanstaat.
5. Om te testen of de flitsbuis en flitskop correct werkt druk op de test knop (8) of op de testknop
van de trigger op uw camera.
6. Het instellicht bedient u met knop (11) u kan 3x drukken, dan gaat eerst het instellicht
proportioneel branden, dan 100% en dan uit.
7. Het vermogen van de flitskop is traploos regelbaar met de - en de + button (15) van 1/32ste tot
1/1. (6 stops) Hou de knop ingedrukt als het sneller moet gaan.
8. Indien een lager vermogen gekozen gaat worden, zal de flitskop zich eerst ontladen door een
flits af te geven. (Na 2 sec en indien meer dan 0.2 verschil)
9. De zekering (plus 1 reserve) zit in de houder (10) van de 220v aansluiting en kan met een
schroevendraaier eruit gewipt worden.
10. Met de “fotocel” drukknop (7) kunt u de lichtgevoelige cel uitschakelen zodat hij niet meer
reageert op andere flitskoppen.(slave/master)
11. Als de “piep “ uitstaat (13) zal het instellicht uitgaan tijdens het laden.
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