FLAIXOS BOWENS + TRAVEL PAK: INSTRUCCIONS D’ÚS

1. Seguretat
- Intenta col·locar els peus dels flaixos de la forma més estable possible
- Evita deixar els flaixos desatesos quan faci vent
- Ves amb compte al col·locar els cables que van connectats als flaixos i a la bateria
per tal de no caure tu o fer caure els flaixos
- NO connectar al mateix temps els flaixos a la bateria i a la xarxa elèctrica!
- Ajusta bé totes les manetes de fixació dels flaixos i els peus
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- La làmpada de modelat no s’encén quan els flaixos funcionen amb bateria
- Si s’activa la fotocèl·lula dels flaixos, aquests es disparen per simpatia
- Com més alt sigui el nivell de potència (6), més tardaran els flaixos en carregar-se
- L’avisador acústic ens avisa cada vegada que els flaixos estan carregats
- L’indicador de preparat (verd) també ens avisa quan els flaixos estan carregats
- Es pot utilitzar un flaix tot sol o els dos flaixos a la vegada. Per utilitzar els dos flaixos
a la vegada amb el cable de sincronització, en un dels dos flaixos s’ha d’activar la
fotocèl·lula

3. Bateria
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- Els indicadors de càrrega dels flaixos s’il·luminen cada vegada que els flaixos
consumeixen electricitat
- Càrrega ràpida/lenta: la càrrega ràpida permet carregar els flaixos amb menys temps,
però també consumeix més bateria. Es recomana utilitzar sempre la càrrega lenta
- En carregar la bateria amb el carregador, el llum del carregador serà taronja mentre
la bateria estigui carregant, i es posarà en verd quan la bateria estigui carregada

4. Ordre de connexió
Apagar la bateria, si no hi estava

Connectar els flaixos, 1 o 2

Tapar el segon connector, si és necessari

Connectar el flaix a la posició II

Encendre la bateria

