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1. madlo
2. dotahování hlavy
3. otvor pro stativ
4. dotahovací šroub
5. reflektor a přední sklo

6. stupnice zoomování
7. otvor pro deštník
8. baterie
9. pojistka uvolnění baterie
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10. USB zástrčka
11. synchro pro kabely

12. IR-čidlo

13. LCDdisplej
14. pilotní světlo
15. tlačítko TEST

16. tlačítko nastavení výkonu
17. READY (připraveno)tlačítko
18. SYNC tlačítko
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19. nastavení
modelovacího světla
20. nastavení ready
21. nastavení synchronizace
22. indikace stavu baterie

23. nastavení výstupu světla
24. zobrazení nastavení "freeze"
25. indikace limitu teploty
26. indikace TTL
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27. nabíječka
28. pouzdro(Bag XS)
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1XZapnutí a vypnutí přístroje

1. K zapnutí použĳte tlačítko TEST - podržte jej a
vyčkejte na zapnutí přístroje ..

2. Tlačítko TEST slouží jako vypínač - podržte a
vyčkejte zhasnutí LCD.

Normal vs. Freeze

B1X disponuje dvěma režimy pro rozlišné
fotografické scény.

• Normální režim: Optimální barevná teplotní
stabilita
v celém rozsahu výkonu. Nejlepší volba pro
většinu žánrů.

• Freezemode: Optimalizováno pro nejkvalitnější
záběry, u kterých se blesk používá k zastavení rychlé

akce
Přepnutí mezi režimem Normal / Freeze stisknutím a

podržením tlačítka
ENERGY / SETTINGS a poté krátce zmáčknout
tlačítko TEST

. Když je nastaven režim FREEZe - bude tak
napsáno na LCD.
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délka záblesku
normál

délka záblesku
freeze mód

Energy
(scale)

Energy
(Ws)

t0 .1(s) t0 .5 (s) t0 .1(s) t0 .5 (s)

10.0 500 1/ 400 1/ 1,000 1/ 400 1/ 1,000

9.0 250 1/ 600 1/ 1,500 1/ 1,200 1/ 2,000

8.0 125 1/ 800 1/ 2,000 1/ 2,100 1/ 3,000

7.0 62.5 1/ 1,300 1/ 2,500 1/ 3,100 1/ 4,500

6.0 31.8 1/ 1,800 1/ 3,000 1/ 4,000 1/ 6,000

5.0 15.9 1/ 2,400 1/ 4,000 1/ 5,000 1/ 8,000

4.0 8 1/ 3,300 1/ 6,000 1/ 5,900 1/ 12,000

3.0 4 1/ 4,200 1/ 8,500 1/ 6,700 1/ 16,000

2.0 2 1/ 6,000 1/ 11,000 1/ 8,000 1/ 19,000

Nastavení výkonu světla

Použijte tlačítko ENERGY / NASTAVENÍ pro změnu nastavení
výkonu světla:

• posunujte po 1 / 10f dosáhnete pouze otočením tlačítka.

• posun po 1f dosáhnete po stisknutí a otočení tlačítka.

Tlačítko TEST se rozsvítí, když svítí po změně nastavení
připravené.

Stiskněte tlačítko TEST.
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Aktuální nastavení synchronizace je zobrazeno v sekci nastavení Sync
/ Air na LCD:
Nastavení bezdrátové synchronizace:

AIR: Vestavěný přĳímač Profoto Air je aktivován. B1X je nastaven na
odpálení a / nebo řízen z libovolného volitelného ProfotoAir
vysílače nabízeného společností Profoto.

SLAVE: Vestavěné oko IR-Slave je aktivováno. Blesk se odpálí pokud
je opálen jiný blesk nebo detekován IR signál.

Pouze kabelová synchronizace:

Prázdné okno: Když je nastavení synchronizace prázdné, může být
B1X pouze
synchronizováno s kabelem.

Aktivujte / deaktivujte nastavení bezdrátové synchronizace krátkým
stisknutím tlačítka
SYNC. Chcete-li přepínat mezi možnostmi bezdrátové synchronizace,
stiskněte tlačítko SYNC
a podržte jej.

AIR (aTTL)

Je-li vybrána volba "AIR" v sekci Sync / Air je B1X nastaven tak, aby
byl spuštěn a / nebo řízen z libovolné z libovolného vysílače ProfotoAir,
které nabízí společnost Profoto. B1X podporuje všechno dostupné
příslušenství Air, které nabízí společnost Profoto včetně uvedených
v následující tabulce.
1. Aktivujte Air podle pokynů pro volbu nastavení synchronizace.
2. Když je Air aktivován, podržte stisknuté tlačítko SYNC až do
nastavení kanálu a skupiny v sekci Nastavení synchronizace - při
blikání uvolněte tlačítko.
3. Stiskněte a otáčejte voličem ENERGY / SETTINGS pro změnu
kanálu.
4. Otočením (bez stisknutí) voliče ENERGY / SETTINGS změňte
skupinu.

Poznámka:
Existuje osm různých kanálů (1-8), které lze nastavit a každý kanál má
6 skupin (A-F). Všechna světla nastavena na stejném kanálu se odpálí
současně. Skupiny jsou využívány k různým nastavením výkonu.
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Odpálení Ovládání TTL

HSS(High
Speed
Sync)

AirRemoteTTL* X X X X

AirRemote* X X

AirSync* X

AirUSB** X

Slave Sync

Pokud je v sekci Nastavení synchronizace / AIR zobrazena
položka "Slave", jednotka B1X snímá uvolnění blesku, stejně
jako IR signály od většiny vysílačů s IR synchronizací.

1. Pokud je část nastavení synchronizace / AIR prázdná,
stiskněte tlačítko SYNC k aktivaci bezdrátové s
ynchronizace. "AIR" nebo "Slave" se nyní zobrazí.

2. Ujistěte se, že je zobrazeno "Slave". Pokud tomu tak
není, stiskněte a podržte SYNC dokud se nezobrazí
"Slave".

Funkce synchronizace s kabelem
Synchronizace přes kabel je možná ve všech režimech
synchronizace. Připojte synchronizační kabel z kamery nebo
blesku do synchronizačního konektoru [11] na jednotce B1X.
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Aktuální nastavení je zobrazeno v sekci nastavení
modelovacího světla na displeji.

1. Stisknutím tlačítka MODEL zapnete nebo vypnete
modelovací světlo.

2. Se zapnutým světlem stiskněte a podržte tlačítko
MODEL
pro přepínání mezi "PROP" a “FREE":

• PROP: Intenzita modelovacího světla se automaticky
nastaví
aby byla úměrná zvolené úrovni energie světla blesku.

• FREE: Intenzita modelového světla je ručně nastavena,
nezávisle na energetické úrovni blesku.

3. Pokud vyberete volbu "FREE": Se zapnutým světlem
stiskněte a podržte MODEL dokud se hodnota
procenta nezmění.
Otočením voliče ENERGY / SETTINGS změňte
procenta
hodnoty. Po několika vteřinách displej přestane blikat a
bude nastavena nová hodnota.

Nastavení signálu připravenosti

Aktuální nastavení je zobrazeno v části nastavení na displeji:
• BEEP: Přístroj pípne, když je připravenk dalšímu

záblesku.
• DIM: Modelovací světlo se po záblesku vypne a znovu

zapne pokud je světlo připraveno k dalšímu
záblesku.

• DIM BEEP: Modelovací světlo se po záblesku vypne a znovu
zapne pokud je světlo připraveno k dalšímu
záblesku. Přístroj pípne, když je připraven k
dalšímu záblesku.
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Sériové záblesky je automaticky aktivovaná funkce,
která umožňuje sérii
(burst) záblesků, které mají být vypáleny rychlejším
tempem, bez ztráty výkonu.

Funkce je aktivní pouze při maximálně polovičním
výkonu. Délka série závisí na opakované rychlosti a
nastaveném výkonu světla. Čím nižší výkon je nastaven,
tím více záblesků v sérii může B1X nabídnout.

B1X může spustit až 20 blesků za sekundu na nižším
výkonu bez pod expozice. Při sérii rychlých záblesků
může docházet k menšímu výkyvu expozice záblesku.
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Kontrola verze firmware:

1. Vypněte B1X.
2. Stiskněte a podržte volič ENERGY / SETTINGS a poté

stiskněte tlačítko a podržte tlačítko TEST dokud se B1X
nezapne.

3. Aktuální verze firmwaru se zobrazí na displeji
(například: A7).

Upgrade firmwaru

Důrazně doporučujeme, abyste před použitím světla,
zkontrolovali aktuální verzi B1X.

Chcete-li získat přístup k nejnovějším bezplatným upgradům,
vytvořte svůj osobní účet na profoto.com/myprofoto.
Po vytvoření účtu doporučujeme zaregistrovat zakoupené
produkty.

Aktualizace firmwaru se provádí prostřednictvím USB portu.
Pokyny k aktualizaci naleznete ve staženém souboru.

Vždy se můžete obrátit na svého místního prodejce nebo
distributora pro profesionální servis s každou aktualizací.
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