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 Akcesoria
W zestawie do L-478D/L-478DR dołączone są poniższe akcesoria. Podczas pierwszego otwarcia 
proszę sprawdzić czy wszystkie znajdują się w opakowaniu. Jeżeli występują jakiekolwiek braki 
należy się skontaktować z swoim sprzedawcą lub lokalnym dostawcą sprzętu Sekonic.

Skrócona instrukcja obsługi CD-ROM
 (z instrukcją obsługi i oprogramowaniem do 

transferu danych)

Dwie baterie AAA Pasek

Pokrowiec Folia Anti-glare 

Dziękujemy za zakup LITEMASTER PRO L-478D/L-478DR 
W celu poprawnego oraz bezpiecznego korzystania z urządzenia proszę w całości zapoznać się 
z instrukcją obsługi. 

LITE MASTER PRO L-478D/L-478DR (w dalszej części opisywany jako L-478D/L-478DR) 
oferuje użytkownikom precyzyjne pomiary oraz cyfrową kontrolę ekspozycji. Co więcej 
L-478D/L-478DR został wyposażony w dodatkowe funkcje wspomagające pracę, 
niezależnie czy robisz zdjęcia czy kręcisz filmy kamerą lub lustrzanką cyfrową.

Korzystając z Oprogramowania Transmisji Danych (Data Transfer Software *1) możesz 
zapisać do dziesięciu profili ekspozycji aparatu*2. Wykorzystując tą funkcję pomiary 
są jeszcze dokładniejsze. Co więcej, podczas mierzenia światła z łatwością można 
sprawdzić czy fotografowany podmiot mieści się w zakresie dostępnych ekspozycji.  

*1 Oprogramowanie Transmisji Danych (Data Transfer Software) jest aplikacją 
dostarczoną na dołączonym dysku CD-ROM oraz dostępną do ściągnięcia z strony 
www.sekonioc.com. Aby skorzystać z oprogramowania należy je zainstalować na 
komputerze oraz podłączyć L-478D/L-478DR poprzez kabel USB. W celu uzyskania 
szczegółów proszę zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się na płycie CD.
 
2* Profil ekspozycji jest informacją zbudowaną z połączenia unikalnej charakterystyki 
Twojego aparatu: przesłony, prędkości migawki oraz innych czynników. Najpierw 
zostaje wykonane zdjęcie testowe w celu sprawdzenia tych informacji, później za 
pomocą oprogramowania zostaje stworzony profil. 

1. Kopiowane w całości lub w częściowo niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.
2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisywanym produkcie jak i instrukcji obsługi. 

W celu sprawdzenia opcjonalnych akcesoriów sprawdź rozdział „7. Akcesoria opcjonalne”( s.65)
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 Ostrzeżenia
Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia. 

Symbol ten wskazuje możliwość spowodowania śmierci lub silnych urazów 
jeśli produkt nie będzie właściwie użytkowany

Symbol „Uwagi” wskazuje możliwość spowodowania drobnych oraz 
umiarkowanych  obrażeń lub grozi zniszczeniem produktu jeśli produkt 
będzie niewłaściwie użytkowany 

,
Symbol adnotacji wskazuje uwagi lub restrykcje podczas korzystania z 
produktu. Proszę zapoznać się z wszystkimi adnotacjami w celu uniknięcia 
powstawania błędów podczas działania urządzenia. 

Symbol informacji wskazuje dodatkowe informacje na temat obsługi i 
powiązanych funkcji. 

•	Pasek należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci. Mogą one przypadkowo zawinąć go sobie dookoła szyi. Grozi to  
uduszeniem.

•	Baterii nie wolno wkładać do ognia, podejmować próby ich otwarcia, rozbierać na części, podgrzewać lub ładować 
(z wyjątkiem akumulatorów). Takie czynności mogą prowadzić do ich wybuchu i spowodować pożar oraz silne 
obrażenia lub szkody dla środowiska. 

•	Nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce poprzez wizjer (sprzedawany osobno). Może spowodować to uszkodzenie 
lub utratę wzroku.

•	Tylko dla użytkowników L-478DR: Celowe próby modyfikacji i wprowadzania zmian w urządzeniu L-478DR 
mogą spowodować naruszenie ustawy o radiokomunikacji (lub pokrewnych), co zgodnie z prawem może skutkować 
nałożeniem kary.

•	Produkt należy trzymać z dala od wody. Nie należy go używać z mokrymi rękami, pozostawiać na deszczu lub 
w miejscach, gdzie grozi mu zachlapanie, zalanie lub jakikolwiek kontakt z wilgocią. Podczas wyzwalania lamp 
przewodowo kontakt z wodą może doprowadzić do porażenia prądem oraz uszkodzić urządzenie. 

•	W przypadku niepoprawnego działania lub uszkodzenia produktu należy skontaktować się z serwisem w celu jego 
naprawy. 

•	 Nie należy samemu demontować, rozkładać urządzenia w celach jego modyfikacji lub wymiany części. 
•	Załączonej płyty CD-ROM nie należy odtwarzać w urządzeniach przeznaczonych wyłącznie do odtwarzania 

muzyki. Istnieje możliwość uszkodzenia słuchu oraz uszkodzenia głośników lub słuchawek. 
•	Ekran należy obsługiwać za pomocą palców, lekko naciskając. Nie należy używać długopisów, ołówków i przedmio-

tów, które mogą zarysować lub uszkodzić wyświetlacz.  

Przed pierwszym użyciem należy ściągnąć folię ochronną z ekranu. 
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1 Opis światłomierza
1-1. Opis światłomierza

 

Przycisk 
pomiaru *1

Zatrzask 
pokrywy 
przedziału 
bateryjnego

Zasilanie 
ON/OFF

Pokrywa przedziału bateryjnego

Tył

Otwarta pokrywa przedziału 
bateryjnego

Przedział na baterie

Spód

Ucho na 
pasek

Terminal 
synchronizacji 

lampy błyskowej

8

9

Przycisk menu

Pierścień sterujący 
kopułą

Kopuła 
(Lumisphere)

Ekran dotykowy

Zatrzask 
pierścienia

port USB

Przycisk 
pamięci*1

Przód

2

4

5

6

7

1

3

10

11

12

13

14

Poniższa tabela przedstawia funkcje pokazanych części: 

No.  Nazwa części Wyjaśnienie

1 Zatrzask pierścienia Zdejmując kopułę z światłomierza należy wcisnąć zatrzask pierścienia. 
(szczegóły str. 24) 

2 Pierścień sterujący kopułą Przekręć, aby zmienić położenie kopuły. (szczegóły str. 23)

3 Kopuła (Lumisphere) W górnym położeniu służy do pomiaru ekspozycji, w dolnym do pomiaru 
kontrastów. W całości może być obracana w zasięgu 270 stopni.

4 Ekran dotykowy Dotykając ekranu można wprowadzać zmiany w ustawieniach. Ekran 
wyświetla także wyniki pomiaru. (szczegóły str. 12) 

5 Przycisk pamięci *1
Naciśnij, aby zapamiętać aktualny pomiar. W celu wyzerowana 
zapamiętanych pomiarów wciśnij przycisk pamięci w trybie multi 
(skumulowanym). 

6 Port USB
W celu wykorzystania Oprogramowania Transmisji Danych, urządzenie 
można połączyć do komputerem za pomocą kabla USB (z końcówką USB 
Mini B).

7 Przycisk menu Otwiera ekran menu. Naciśnięty ponownie powraca do poprzedniego 
ekranu. (szczegóły str. 21) 

8 Przycisk pomiaru *1 Naciśnij, aby dokonać pomiaru podczas aktywnego Ekranu Pomiarów.   

9 Zatrzask pokrywy 
przedziału bateryjnego Przesuń w górę, aby usunąć pokrywę przedziału bateryjnego. 

10 Zasilanie ON/OFF Należy przytrzymać (około 1 sekundy), aby włączyć/ wyłączyć światłomierz.

11 Pokrywa przedziału 
bateryjnego Zdejmij, aby zobaczyć przedział na dwie baterie typu AAA.  

12 Ucho na pasek W tym miejscu zamocuj pasek.  

13 Terminal synchronizacji 
lampy błyskowej

Wybierz odpowiedni tryb i podłącz kabel synchronizujący (sprzedawany 
osobno) w celu połączenia światłomierza z lampą błyskową.

14 Przedział na baterie Mieści dwie baterie typu AAA. .

*1  Przycisk pomiaru oraz przycisk pamięci mogą być zamienione poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach 
użytkownika (zob. str. 55)

2 Przed użyciem
2-1. Montaż paska 

Pasek mocujemy przez przełożenie cieńszego końca 
przez uszko w światłomierzu. Następnie należy 
przełożyć grubszy koniec przez powstałą pętlę.

Pasek należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci. Mogą one 
przypadkowo zawinąć go sobie dookoła szyi. Grozi to udusze-
niem.

2-2.  Instalacja baterii
1) Światłomierz zasilany jest dwoma bateriami    
alkalicznymi typu AAA. 
2)  Przesuń zatrzask pokrywy 9  w kierunku 

wskazującym przez strzałkę i zdejmij pokrywę. 11 .
3)  Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+ na baterii + 

na pojemniku). 14 . 
 *  upewnij się, że obie baterie są zamocowane w tym 

samym kierunku (patrz: rysunek obok).
4)  Przyłóż klapkę do oznaczonych miejsc i zamknij ją. 

11   

Baterii nie wolno wkładać do ognia, podejmować próby ich 
otwarcia, rozbierać na części, podgrzewać lub ładować (z 
wyjątkiem akumulatorów). Takie czynności mogą prowadzić do 
ich wybuchu i spowodować pożar, silne obrażenia lub szkody dla 
środowiska.

•	Instalując baterie w urządzeniu, najpierw włóż stronę oznaczoną 
minusem (-). Usuwając baterie z urządzenia, rozpocznij 
wyjmowanie od strony oznaczonej plusem (+).

•	Korzystaj tylko z baterii wymienionych w specyfikacji.
•	Nie wkładaj jednocześnie starej i nowej baterii.
•	W przypadku dłuższego czasu nie używania światłomierza nale-

ży usunąć z niego baterie, które mogą wycieknąć i spowodować 
zniszczenie urządzenia.

Ucho do zamocowania 
paska

Znaczniki

Zatrzask pokrywy 
przedziału bateryjnego 

Przedział na baterie 

Pokrywa przedzaiłu bateryjnego

12

11

9

14
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2-3. Włączanie i wyłączanie światłomierza
Włączanie:  Przytrzymaj przycisk zasilania 10  przez 1 

sekundę. 
 Na wyświetlaczu pojawi się ekran 

tytułowy. Światłomierz będzie gotowy 
do pracy po ukazaniu się Ekranu 
Pomiarów. 

Wyłączanie:  Przytrzymaj przycisk zasilania 10  przez 
1 sekundę lub dłużej. Światłomierz 
zostanie wyłączony.

Ekran tytułowy
L-478D L-478DR

•	- Od włączenia do wyłączenia urządzenia muszą upłynąć co najmniej 3 sekundy.
•	- Przy pierwszym uruchomieniu po wymianie baterii najpierw pojawi się niebieskie logo Sekonic na białym tle, po 

chwili zostanie wczytany ekran tytułowy i urządzenie zostanie uruchomione. 
•	- Podczas wyświetlania niebieskiego logo Sekonic, na dole będzie widoczny pasek postępu. Urządzenie w tym 

momencie sprawdza pamięć. Nie należy go w tym czasie wyłączać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
światłomierza.

Ekran z logo „Sekonic”

•	Jeżeli ekran urządzenia się nie uruchomi, należy sprawdzić stan baterii. Również zaleca się sprawdzenie poprawność 
instalacji baterii (dopasowanie do stron oznaczeniami plus i minus)

•	 Wszystkie ustawienia oraz tryby pomiaru przechowywane są w pamięci urządzania (nawet po jego wyłączeniu)

 

Zasilanie ON/OFF 10

2-4. Kontrola stanu baterii

Stan baterii wyświetlany jest w lewym górnym rogu ekranu LCD po włączeniu światłomierza.

 Bateria w pełni naładowana.

 Poziom baterii jest wystarczający do swobodnej pracy.

 Niski poziom naładowania baterii, warto mieć ze sobą zapasową parę.

 (Migotanie), bateria rozładowana, wymień baterię.

•	Baterie są w pełni rozładowane w przypadku, gdy po włączeniu urządzenia , ekran wyświetli się na chwilę i natychmiasto-
wo zgaśnie. Należy je niezwłocznie wymienić. Zaleca się posiadanie zapasowego kompletu.

•	Na podstawie naszych testów wynika, że baterie pozwalają na ciągłą pracę urządzenia w temperaturze pokojowej do 
10 godzin.  

•	Baterie dołączone do L-478D/DR mogą mieć krótszy okres żywotności. Spowodowane jest to temperaturą i czasem 
przechowywania zestawu. 

2-5. Wymiana baterii podczas pomiarów.
1) Zawsze wyłącz światłomierz przed wymianą baterii. 
2)  Jeżeli po włożeniu baterii lub podczas pomiarów na ekranie pojawią się dziwne piktogramy 

(nie wybrane funkcje) lub nic się nie pojawi, mimo naciśnięcia różnych przycisków, należy 
wyjąć baterię, odczekać co najmniej 10 sekund i ponownie ją włożyć. Spowoduje to restart 
oprogramowania.

2-6. Funkcja automatycznego wyłączania
Światłomierz jest wyposażony w funkcję oszczędzania baterii, dlatego też, nastąpi jego 
automatyczne wyłączenie po upływie 5 minut od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza.

•	Wszystkie ustawienia i zapamiętane pomiary są przechowywane w pamięci światłomierza. Zostaną one przywrócone 
po wznowieniu pracy, nawet jeśli światłomierz wyłączył się automatycznie. 

•	Czas automatycznego wyłączenia można zmienić za pomocą ustawień użytkownika. (szczegóły str. 55) Standardowo 
ustawiony jest na 5 minut. 

•	Zaleca się wyłączenie światłomierza podczas transportu. Zapewni to dłuższą żywotność baterii. 
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3 Operacje na wyświetlaczu
Światłomierz wyposażony jest w dotykowy ekran. Służy on nie tylko do wyświetlania 
informacji, ale także do wprowadzania zmian w ustawieniach. 

•� Wyświetlacz jest automatycznie podświetlany zaraz po uruchomieniu urządzenia. 
•� Jasność ekranu może być określona przez użytkownika. (zobacz str. 55)
•� Podczas robienia pomiarów wyświetlacz jest przyciemniany, aby nie zakłócać wyników.
•� Z myślą o wygodnej pracy w bezpośrednim słońcu, fabrycznie urządzenie zostało ustawione 

na najmocniejsze podświetlenie wyświetlacza.

3-1. Operacje na wyświetlaczu LCD
Operacje wykonuje się poprzez dotknięcie odpowiedniej ikony 
1) Ikona trybu pomiaru
  Wyboru trybu pomiary dokonuje się po wciśnięciu „ikony trybu pomiaru”. Na ekranie 

pojawią się dostępne opcje, należy wybrać odpowiednią poprzez jej naciśnięcie. (szczegóły 
str. 25)

Ekran Pomiarów Ekran Trybów Pomiaru

2) Ustawianie wartości
Operacje dotykowe:

Dotknięcie strzałki w górę (▲) spowoduje zwiększenie wybranej wartości lub przejście do elementu w menu 

znajdującego się powyżej. 

Dotknięcie strzałki w dół (▼) spowoduje zmniejszenie wybranej wartości lub przejście do elementu w menu 

znajdującego się poniżej.

Operacje wykonywane za pomocą przesunięcia palcem:

Chcąc zmienić wartości, należy przesunąć nad nimi (w górę lub w dół) opuszek palca.

Chcąc szybko przewinąć obszerne menu należy przesunąć koniuszek palca nad paskiem bocznym. 

Ekran pomiaru

pasek 
przewijania

Ekran zmiany częstotliwości klatek 

3) Wybór opcji (radio buttons)
 Dotknięcie przycisku wybiera daną opcję. Jednocześnie może być zaznaczone tylko jedno 
pole z danej grupy.

 

Ekran ustawień kompensacji filtra

4) Klawiatura alfanumeryczna 
Ekran wprowadzania wartości Ekran z alfabetem Ekran z liczbami

Wprowadzanie wartości (Ekran wprowadzania wartości):
0-9, przecinek, +/-:   Wartości wyświetlane na ekranie po naciśnięciu wybranego 

klawisza. 
OK:   Potwierdza wprowadzone dane i przechodzi do 

poprzedniego ekranu
DEL:  Usuwa wprowadzone wartości.
Cancel:   Anuluje wprowadzone wartości i powraca do poprzedniego 

ekranu. 
Wprowadzanie wartości liczbowych oraz liter (Ekran z alfabetem i liczbami):

1/A/a:   Zamienia widok pomiędzy liczbami oraz małymi i wielkimi 
literami. 

ABC(abc), 0-9, przecinek:    Wartości wyświetlane na ekranie po naciśnięciu wybranego 
klawisza. 

   Korzystając z klawiatury z alfabetem (ABC/abc) ponowne 
wciśnięcie tego samego klawisza spowoduje wyświetlenie 
kolejnej litery w kolejności. 

← →:  Przesuwa pozycję wskaźnika wprowadzania danych 
OK:   Potwierdza wprowadzone dane i przechodzi do 

poprzedniego ekranu.
DEL:  Usuwa wprowadzone wartości. 
Cancel:  Anuluje wprowadzone wartości. 
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3-2. Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Zablokowanie ekranu chroni przed przypadkowym wprowadzeniem zmian w ustawieniach. 
W prawym górnym rogu wyświetli się kłódka wskazująca na włączoną blokadę. Jednakże, w 
dalszym ciągu będzie można korzystać przycisków: pamięci  5 , pomiaru 8  oraz zasilania 10 . 
Wyłączenie światłomierza nie spowoduje zdjęcia blokady.

Włączenie blokady:
Przytrzymaj przycisk menu  7  przez około jedną sekundę. 
W prawym górnym rogu wyświetli się logo kłódki, 
wskazujące na aktywną blokadę. Wszystkie operacje na 
ekranie dotykowym będą niedostępne. Zablokowany 
zostanie również dostęp do menu funkcji.  7  
* Blokada może być założona tylko w trybie Ekranu Pomiarów. 

Wyłączenie blokady:
Zwolnienie blokady ekranu odbywa się przez naciśnięcie klawisza menu  7  przez około 
sekundę. (Zniknie ikona kłódki).

Ekran odblokowanyEkran zablokowany
Ikona 
kłódki

3-3. Schemat działania ekranu LCD
1)  Ekran Pomiarów: (domyślny kolor tła – czarny, z możliwością zmiany w ustawieniach użytkownika) 

1.  Po włączeniu światłomierza wyświetlone zostaną ostatnio użyte ustawienia.
  W celu zmiany trybu pomiaru dotknij ikonę trybu pomiaru( , , , , , ) 

Wyświetlone zostaną dostępne opcje. Wybierz odpowiednią poprzez jej naciśnięcie. 
2.  Po dotknięciu ikony  ( ) na ekranie pojawią się dane dotyczące sposobu pomiaru, 

kompensacji ekspozycji oraz aktualnie używanego profilu. (szczegóły str. 20) 

Przycisk menu 7

3.  Po wybraniu trybu wyzwalania radiowego ,  poniżej pojawi się ikona kontroli mocy 
( ) Naciśnij ją w celu uruchomienia systemu ControlTL (kontroli oświetlenia) oraz 
wyboru strefy (szczegóły str. 38) 

4.  W celu skorzystania z funkcji uśredniania oraz funkcji kontrastu dotknij ikonę AVE/ΔEV ( ). 
(Funkcja uśredniania – szczegóły str. 49, funkcja kontrastu str. 50) 

2) Narzędzia (Tool Box), (kolor tła: zielony)
  Przejście do Ekranu narzędzi odbywa się poprzez naciśnięcie ikony ( ) To menu służy do 

wprowadzania zmian w ustawieniach aktualnych pomiarów. (szczegóły str. 20)
3) Ekran Menu (kolor tła: jasnopomarańczowy) 
  Podczas pracy na dowolnym ekranie naciśnij przycisk menu, aby przejść do Ekranu Menu.*1. 

W menu można zmienić wszystkie funkcje dotyczące światłomierza L-478D/DR (szczegóły 
str. 21)

Ekran trybów pomiaru

Ekran informacji

Ekran kontroli mocy 
(L-478DR)*2

Ekran Pomiarów
(Uśrednionych)

Ekran Narzędzi

Menu screen

Ekran PomiarówŚwiatłomierz 
włączony

3-4 
Ekran Pomiarów

Ikony trybów pomiaru

Ikona informacji

Ikona kontroli 
mocy

     

Ikona funkcji 
uśredniania

Ikona narzędzi3-6 Ekran Narzędzi

Zasilanie ON/OFF 10

3-7 Menu screen

Przycisk menu *1 7  

*1  Naciśnięcie klawisza menu podczas pracy na innym ekranie ustawień spowoduje 
przerwanie jej i wyświetlenie Ekranu Menu. 

*2  Ekran wyświetli się tylko w przypadku modelu L-478DR po wybraniu trybu wyzwalania 
radiowego. 

4) Ekran ustawień sprzętowych (Hardware setting) 
  W celu wyświetlenia ekranu ustawień sprzętowych przytrzymaj wciśnięty klawisz menu  7  

i włącz światłomierz (szczegóły str. 62.) 

Światłomierz 
włączony

Przycisk menu 7
Zasilanie ON/OFF 10

6-7 Ekran ustawień sprzętowych
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3-4. Ekran pomiaru
Po uruchomieniu światłomierza pojawi się Ekran Pomiarów. W momencie, gdy jest aktywny, 
możemy dokonywać pomiarów.  

Podstawowa konfiguracja
Przykład ustawień pomiaru światła 
zastanego z priorytetem migawki. 

Status/ Pasek tytułowy

Pole wyświetlacza

Ikony funkcji pomiaru

3-4-1. Status/Pasek tytułowy

7

1 2 3 4 5

8

6

Nr Nazwa ikony Wyjaśnienie

1 Wskaźnik 
naładowania 
baterii

Stan baterii pokazywany jest w 4 stadiach (szczegóły str. 11)

2 Kompensacja 
ekspozycji

Wyświetla się, gdy ustawiona jest kompensacja ekspozycji. Wyniki pomiarów 
wyświetlane na ekranie są skorygowane o wartość kompensacji.

3
Tryb błysków 
skumulowanych/ 
licznik błysków

Wyświetla się, gdy wybrana jest jedna z dostępnych opcji trybu pomiaru:

• pomiar błysków skumulowanych (bezprzewodowo)
• pomiar błysków skumulowanych (przewodowo)
• pomiar błysków skumulowanych wyzwalanych radiowo (tylko w modelu L-478DR)
Licznik pokazuje ilość skumulowanych błysków po prawej stronie od symbolu MLT 
(maksymalnie 99) 

4 Kompensacja 
filtra Wyświetla się, gdy została wybrana funkcja kompensacji filtra.

5 Blokada ekranu Wyświetla się, gdy została uruchomiona blokada wyświetlacza. Funkcje dotykowe są 
niedostępne (szczegóły str. 14)

6 Ikona USB Wyświetla się, gdy światłomierz jest podłączony do komputera poprzez kabel USB.

7 Licznik 
zapamiętanych 
pomiarów

Wyświetla do 9 zapamiętanych pomiarów.

8 Tytuł Wyświetla nazwę aktywnego ekranu/menu.

3-4-2. Ustawienia, funkcje, obszar wyświetlania wartości 
W celu zmiany ustawień, funkcji oraz obszaru wyświetlania wartości należy wybrać jedną z 
poniższych opcji:

•Ikona trybów pomiaru

•Ikony ustawień 

•Jednostki pomiaru/ obszar wyświetlania wartości

•Skala analogowa

Przykład ekranu pomiaru 
dla trybu światła zastanego

Ekran pomiaru dla 
trybu CINE

Ikona trybów pomiaru 1

Ikony zmiany wartości 2

Jednostki/ pole 
wyświetlania wyników 3

Skala analogowa 
4

Ikona trybów pomiaru [tryb CINE] 1

1) Ikona trybów pomiaru
  Naciśnięcie w lewym górnym rogu ikony trybów pomiaru ( , , , , , ) otworzy 

ekran wyboru (ang. Measuring Mode Selection) skąd można wybrać pożądaną opcję.  
(szczegóły str. 25)
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2) Ikony ustawień
  Wybór trybu pomiaru wpływa na wyświetlane ikony ustawień. Wartość zmienia się poprzez 

naciśnięcie strzałki (góra, dół) lub przesunięcie palca nad ikoną. 

Priorytet T

Tryb CINE

Priorytet F

Tryb HD CINE

Priorytet TF

 Wyjaśnienie skrótów

• T : Migawka/ Czas naświetlania
   Czas migawki wyświetlany jest w następujący sposób:.
   30m (30 minut), 8s (8 sekund), 125 (1/125 sekundy)

• ISO  : czułość ISO

• F  : f-stop (przesłona)

• ANG  : Kąt otwarcia migawki

• f/s  : ilość klatek na sekundę (w kinematografii) 

Czynności wykonywane na ikonach:
  Dotknięcie strzałki w górę (▲) spowoduje zwiększenie wybranej wartości lub przejście do 

elementu w menu znajdującego się powyżej.
  Dotknięcie strzałki w dół (▼) spowoduje zmniejszenie wybranej wartości lub przejście do 

elementu w menu znajdującego się poniżej.
  Przesuń palec nad ikoną (w górę i w dół) by zmienić wyświetlane wartości.

3) Jednostki pomiaru/ Obszar wyświetlania wartości
Wyświetlane są informacje dotyczące mierzonych wartości oraz jednostek.. 

Jednostki pomiarów: T (czas naświetlania), F (f-stop), ISO (czułość ISO) 

Mierzone wartości

Zmierzona wartość

Wyświetlane informacje o  trybie 
pomiaru.
•lx,:� �natężenie�światła�ciągłego�

w lx. 
•fc:� �natężenie�światła�ciągłego�

w fc
•cd/m2:  natężenie światła ciągłego 

w cd/m2

•fl:� �natężenie�światła�ciągłego�
w�fl

Dodatkowe informacje do mierzonych wartości.
przykład: 1,900,000lx

Udział światła błyskowego
•�Współczynnik�światła�błyskowego�w�ogólnej�ekspozycji�wyświetlany�
jest w procentach z krokiem 10%.

Jednostki mierzonych wartości: F (f-stop)

Części ułamkowe pomiarów mogą zostać ukryte poprzez zmianę ustawień użytkownika. Wyświetl 
Menu -> 3. Custom Setting -> 2. Display of 1/10 step increments -> OFF.
By je przywrócić należy z tego samego menu wybrać opcję ON. (szczegóły str. 55)

Ukryte części ułamkowe 

Wyświetlane części ułamkowe.

4) Skala analogowa
  W zależności od wybranych ustawień, na skali będą wyświetlane różne wartości. F, T, EV (dla 

światła padającego), EV (dla światła odbitego), natężenie lx (luksów), natężenie FC

 Skala analogowa z wartościami T.

Wskaźnik mierzonej wartości

Zapamiętane 
pomiary

Przykład skali analogowej z nie ustawionymi 
tonami średnimi

Zakres 
dynamiki [-]

Zakres dynamiki [+]

Punkt graniczny [+]
Punkt graniczny [-]

Wskaźnik mierzonej wartości

Zapamiętane pomiary

Przykład skali analogowej dla ustawionych 
tonów średnich

3-4-3. Ikony wyboru funkcji pomiaru
Naciśnij wybraną ikonę w celu uruchomienia funkcji 

1 2 3

Nr Ikona Wyjaśnienie

1
Ikona AVE/ ΔEV

Dotknij, aby wyświetlić średnią zapamiętanych pomiarów (szczegóły str. 49) lub 
uaktywnić funkcję kontrastu. (szczegóły str.  50)

2
Ikona informacji

Dotknij, aby wyświetlić na ekranie dane dotyczące sposobu pomiaru, 
kompensacji ekspozycji oraz aktualnie używanego profilu.

3
Ikona narzędzi

Dotknij, aby zmienić ustawienia aktualnych pomiarów. (szczegóły str. 20)
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3-5. Ekran Informacji
Wyświetla szczegóły dotyczące pomiarów oraz informacje o światłomierzu.

7

1
2
3

4

5
6

Nr Pozycja Wyjaśnienie

1 Metoda pomiaru światła Wyświetla oznaczenia światła padającego (  or  )lub odbitego. (  )

2 Kompensacja ekspozycji Ustawiona przez użytkownika wartość kompensacji ekspozycji (szczegóły str. 
53)

3 Kompensacja filtra Ustawiona przez użytkownika wartość kompensacji filtra (szczegóły str. 51) 

4 Nazwa profilu ekspozycji Nazwa używanego profilu ekspozycji (szczegóły str. 56)

5 Informacja o użytkowniku Wyświetla ustaloną nazwę użytkownika. Zmień nazwę użytkownika w menu 
„Edit User Info” po wejściu w ustawienia sprzętowe (szczegóły str. 60)

6 Wersja Zainstalowana wersja oprogramowania

7 Wyjście Powraca do ekranu pomiarowego 

3-6. Ekran Narzędzi
Po wejściu w ekran narzędzi można:

• Zmienić ustawienia kompensacji filtra

• Wyświetlić zapamiętane pomiary (memory recall), wyczyścić zapamiętane pomiary (memory 
clear)

• Ustawić tony średnie (Mid. tone set), wyczyścić tony średnie (Mid. tone clear), 

•�Wybrać kanał przy pracy radiowej (tylko dla L-478DR) 

8

1

2

43

5

6 7

   

Nr Pozycja Wyjaśnienie

1 Kompensacja filtra Wyświetla ekran ustawień kompensacji filtra. (szczegóły str. 51)  

2 Kanały wyzwalania 
radiowego
(tylko dla L-478DR)

Wyświetla ekran ustawień kanałów wyzwalania radiowego. (szczegóły str. 38) 

3 Wyczyść pamięć Wyświetla ekran czyszczenia pamięci. (szczegóły str. 45) 

4 Wyświetl pamięć Wyświetla ekran wyboru zapamiętanych pomiarów. (szczegóły str. 44) 

5 Ustaw tony średnie Wyświetla ekran ustawień tonów średnich. (szczegóły str. 46)

6 Wyczyść tony średnie Wyświetla ekran czyszczenia tonów średnich.  (szczegóły str. 47)

7 Wyświetl tony średnie Wyświetla ekran z zapamiętanymi tonami średnimi. (szczegóły str. 48)

8 Zamknij Powraca do Ekranu Pomiaru.

3-7. Ekran menu
Naciśnij przycisk menu  7  aby przejść do Ekranu Menu. Powrót do poprzedniego 
ekranu (lub Ekranu Pomiarów) odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie tego przycisku.  

•	Podczas edycji ustawień lub wprowadzania danych, naciśnięcie przycisku menu 7  i spowoduje ich utratę i przejście 
do Ekranu Menu.

Ekran Menu

 Przycisk menu 7

Ekran Menu

Nr Nazwa w menu Wyjaśnienie

1 Set Analog Scale Wybierz rodzaj wyświetlanej skali analogowej (szczegóły str. 53)

2 Set Exposure Compensation Pozwala wprowadzić wartość kompensacji ekspozycji (szczegóły str. 53)

3 Custom Setting Wyświetla listę dostępnych ustawień użytkownika (szczegóły str. 55)

4 Set Profile Wybierz, aby ustawić profil z którego chcesz skorzystać (szczegóły str. 56)

5 Check/Editing Profile Służy do tworzenia, edycji oraz wyboru wyświetlanych profili (szczegóły 
str. 56)

6 Edit Frame Rate Wprowadź pożądaną ilość klatek na sekundę (szczegóły str. 58)

7 Edit Shutter Angle Pozwala wprowadzić wartość kąta migawki (szczegóły str. 59)

8 Edit Filter Pozwala wybrać i zmienić wartości kompensacji filtrów (szczegóły str. 60)
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4 Podstawowe operacje
4-1. Schemat podstawowych operacji

Włącz L-478D/DR

(szczegóły str. 23)

(szczegóły str. 56)

Ustawienia trybów pomiaru (zob. str. 25)

Wybierz metodę pomiaru światła

Wybierz profil ekspozycji

Pomiar światła 
zastanego (szczegóły 
str. 27)

błysk bezprzewodowy 
(szczegóły str. 35)
Wielokrotny błysk 
bezprzewodowy 
(skumulowany)
(szczegóły str. 37)

Ustaw czułość ISO, czas 
naświetlania, f-stop, 
ilość kl./s, kąt otwarcia 
migawki

Manualnie wyzwól 
lampy błyskowe w 
przeciągu 90 sekund 

Błysk zostanie 
wyzwolony 
automatycznie

Błysk zostanie 
wyzwolony 
automatycznie

Tylko dla L-478DR

Ekran kontroli mocy 
(zob. str. 40)

Wybór kanału i grupy 
(zob. str. 38)

Ustaw czułość ISO, czas naświetlania

Podłączony kabel (sprzedawany osobno) 

Wciśnij przycisk pomiaru 8

Zmierzona wartość zostanie wyświetlona na ekranie

Ustaw kompensację ekspozycji (zob. str. 20 oraz 53), ustaw kompensację filtra (zob. str. 51) 

błysk przewodowy 
(PC)
(szczegóły str. 34)
Wielokrotny błysk 
przewodowy 
(skumulowany) 
(szczegóły str. 37)  

Błysk bezprzewodowy 
wyzwalany radiowo 
(zob. str. 41) Wielokrotny 
błysk bezprzewodowy 
wyzwalany radiowo (zob. 
str. 42 )

4-2. Ustawianie metody pomiaru światła
4-2-1. Pomiar światła padającego (z kopułą w pozycji górnej i dolnej)    

Pomiaru dokonujemy poprzez skierowanie kopuły 
światłomierza (w pozycji górnej lub dolnej) w kierunku 
obiektywu aparatu. Staramy się mierzyć światło jak 
najbliżej fotografowanego obiektu.  

1. Wysunięta kopuła
  Przekręć pierścień sterujący kopułą 2  do pozycji 

( ).

2. Schowana kopuła
  Przekręć pierścień sterujący kopuła 2  do 

pozycji ( ).
Oznaczenia na kopule

Pierścień 
sterujący 
kopułą 2

Pierścień 
sterujący 
kopułą 2

Wysunięta kopuła( ) Schowana kopuła  ( ) 

Wysunięta kopuła (pomiar 3d) Schowana kopuła (pomiar płaski)

Metodę tę stosujemy przy fotografowaniu 
ludzi, budynków i innych obiektów 
trójwymiarowych. Pomiaru dokonujemy 
stojąc przy fotografowanym obiekcie 
kierując kopułę w stronę aparatu.

Metodę tę stosujemy przy fotografowaniu 
manuskryptów, obrazów i innych płaskich 
obiektów. Można ją również stosować do pomiaru 
kontrastów (szczegóły str. 50), lub pomiaru 
natężenia oświetlenia (zob. str. 28). 

•	Osoba robiąca pomiar powinna zwrócić uwagę na to, aby nie zasłaniać swoim ciałem źródła światła oraz by światło 
odbijające się od jej ubrania nie wpływało na pomiar (nie odbijało się w stronę światłomierza).

•	Jeżeli kopuła znajduje się w położeniu pośrednim, dokładny pomiar jest niemożliwy. 
•	Kopułę należy chować i wyciągać tylko i wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego pierścienia. 
•	Jeżeli kopuła ulegnie zabrudzeniu, należy ją oczyścić używając suchej tkaniny. Pod żadnym pozorem nie wolno 

czyścić jej substancjami organicznymi (rozpuszczalnikiem, benzyną, płynem do mycia okien itp.) 
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4-2-2. Pomiar światła odbitego (punktowy)  
W celu dokonania pomiaru światła odbitego należy 
skorzystać z (sprzedawanego osobno) wizjera do 
pomiaru punktowego. 
Ta metoda pozwala zmierzyć jasność (luminację) 
światła odbitego od fotografowanego obiektu. Jest 
ona dogodna przy fotografowaniu oddalonych 
obiektów do których nie możemy podejść (np. 
krajobrazów), a także obiektów generujących światło 
(neony itp.), lub o dużym współczynniku odbicia 
światła.
Pomiaru dokonujemy naprowadzając kółko wewnątrz 
wizjera na obiekt.

*  Więcej szczegółów zawartych jest w instrukcji obsługi 
wizjera o 5 stopniowym polu widzenia.

1. Usuń kopułę
  Usunięcie kopuły odbywa się poprzez 

przytrzymanie pierścienia, wciśnięcie zatrzasku 
1  i przekręceniu go w lewą stronę.

2. Mocowanie kopuły
  Mocowanie odbywa się poprzez dopasowanie 

oznakowań na kopule i światłomierzu. Po 
wyrównaniu należy włożyć kopułę i przekręcić w 
prawo, aż do momentu kliknięcia. 

 *  Sprawdź czy zatrzask pierścienia zaskoczył 1  i 
znajduje się we właściwej pozycji.

•	Podczas mocowania/ usuwania kopuły lub wizjera nie dotykaj elementów światłoczułych znajdujących się w główce 
światłomierza.  

•	W przypadku zabrudzenia elementów światłoczułych należy je oczyścić używając suchej tkaniny. Pod żadnym 
pozorem nie wolno czyścić ich substancjami organicznymi (rozpuszczalnikiem, benzyną, płynem do mycia okien itp.)

Pierścień sterujący 
kopułą 
2

Zatrzask pierścienia 1

Znacznik 
na kopule

Element 
światłoczuły Znacznik na 

światłomierzu

4-3. Wybór trybu pomiaru
Naciśnij ikonę trybu pomiarów (lewy, górny narożnik na Ekranie Pomiarów)   ( , , , , 

) i wybierz odpowiednią opcję.

*  Wyświetlane tryby pomiarów na Ekranie trybów pomiarów (ang. Measuring Mode Selection) 
mogą zostać zmienione w ustawieniach użytkownika (szczegóły str. 55) 

Aktualnie wybrany 
tryb pomiaru

Powrót do Ekranu 
Pomiarów po wybraniu 
trybu pomiaru

Ekran trybów pomiaru

71
2
3
4
5 11
6 12

9
10

8
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5 Wykonywanie pomiarów
5-1. Pomiar światła zastanego

Światło ciągłe takie jak światło naturalne (słoneczne), (czy też pulsujące światło żarówek lub 
świetlówek) można zmierzyć w trybie światła zastanego.  
W tym trybie dostępne są poniższe metody pomiaru: 

•T – Priorytet czasu naświetlana 

•F – Priorytet przesłony (f-stop) 

•TF – Priorytet EV 

•lx – natężenie światła ciągłego (padającego) w luksach (wyświetlane pojedynczo) 

•fc – natężenie światła ciągłego (padającego) w fc (foot-candle) (wyświetlane pojedynczo) 

•c/m2 – natężenie światła ciągłego (odbitego) w c/m2 (mierzone za pomocą wizjera 
sprzedawanego osobno) 

•fl�–�natężenie�światła�ciągłego�(odbitego)�w�fl�(foot-lambert)�(mierzone�za�pomocą�wizjera�
sprzedawanego osobno) 
Szczegółowy opis zmiany trybu pomiaru znajduje się na str. 25 

•	F-stop (przesłona) oraz czas migawki może być wyświetlany w krokach co  1, ½ i 1/3 wartości. Funkcje tę można 
zmienić w ustawieniach użytkownika. (szczegóły str. 55) 

•	W zależności od wybranego trybu, po dokonaniu pomiaru, można zmienić wartości (wprowadzane przez użytkowni-
ka): T, F oraz ISO. Światłomierz automatycznie przeliczy i wyświetli poprawne wynik. 

•	Wciśnięcie przycisku AVE/ΔEV  ( ) znajdującego się w dolnym, lewym narożniku na ekranie pomiarów 
uruchomi funkcję kontrastów. (szczegóły str. 50) 

•	Skala analogowa zmienia się w raz z: wyborem trybu pomiaru, zmianą pomiędzy pomiarem światła odbitego i 
padającego, ustawieniem tonów średnich oraz zmianą wprowadzoną w menu (pozycja „Set Analog Scale”). (szczegóły 
str. 19 oraz 53) 

•	Szczegóły dotyczące wyników nie mieszczących się w zakresie pomiarów dostępne są na stronie 42. 

5-1-1. T – Priorytet czasu naświetlania
1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 

trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie priorytetu czasu naświetlania wybierz 
ikonę  Światłomierz powróci do Ekranu 
Pomiarów. (szczegóły str. 25)

2.  Ustaw wartość czułości ISO (ikonka z napisem 
ISO). 

3.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem T)  
4.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z 

boku światłomierza.  
W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8  . Na ekranie wyświetli się wartość 
przesłony (f-stop).  
W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru  8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

Wynik pomiaru (wartość przesłony)

Szczegółowy opis trybów pomiaru

Tryb Nr Ikona Wyjaśnienie

Światło zastane
1

T – Priorytet czasu naświetlania
Podaje przesłonę (f-stop), po wprowadzeniu czasu migawki oraz czułości 
ISO (szczegóły str. 27)

2
F – Priorytet przesłony (f-stop)
Podaje czas naświetlania, po wprowadzeniu wartości przesłony oraz 
czułości ISO (szczegóły str. 28) 

3
TF – Priorytet czasu naświetlania i przesłony (f-stop)
Podaje wartości ISO, po wprowadzeniu czasu migawki oraz wartości 
przesłony (f-stop) (szczegóły str. 28) 

4
Tryb HD Cine 
Podaje wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu czasu naświetlania, 
czułości ISO oraz ilości klatek na sekundę (f/s) (szczegóły str. 32) 

5
Tryb Cine 
Podaje wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu ilości klatek na 
sekundę (f/s), czułości ISO oraz kąta migawki (szczegóły str. 31)

6
Tryb pomiaru natężenia światła w luksach (lx) 
Podaje wartość natężenia światła padającego w luksach (szczegóły str. 29)

Tryb pomiaru natężenia światła w foot-candle (fc)
Podaje wartość natężenia światła padającego w fc (foot-candle) 
(szczegóły str. 29) 

Tryb pomiary światła w cd/m2 (z wizjerem o 5 stopniowym polu 
widzenia, sprzedawanym osobno)
Podaje wartość natężenia światła odbitego w cd/m2. (szczegóły str. 30) 

Tryb�pomiaru�natężenia�światła�w�fl.�(z�wizjerem�o�5�stopniowym�polu�
widzenia, sprzedawanym osobno)
Podaje�wartość�natężenia�światła�odbitego�w�fl�(foot-lambert)�(szczegóły�
str. 30) 

Światło błyskowe
7

Błysk bezprzewodowy
Służy do pomiaru światła błyskowego bez połączenia światłomierza z 
lampą. Po naciśnięciu przycisku pomiaru, urządzenie czeka na błysk przez 
90 sekund. Lampę należy wyzwolić niezależnie od światłomierza. Podaje 
wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu czasu migawki oraz 
czułości ISO (szczegóły str. 35) 

8
Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany) 
Służy do pomiaru światła błyskowego bez połączenia światłomierza z 
lampą. Po naciśnięciu przycisku pomiaru, urządzenie czeka na błysk przez 
90 sekund. Lampę należy wyzwolić niezależnie od światłomierza. Podaje 
wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu czasu migawki oraz 
czułości ISO (szczegóły str. 37)

9
Błysk przewodowy (PC)  
Służy do pomiaru światła błyskowego wyzwalanego za pomocą 
podłączonego kabla PC
Podaje wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu czasu migawki oraz 
czułości ISO (szczegóły str. 34)

10
Wielokrotny błysk przewodowy (skumulowany) 
Służy do pomiaru światła błyskowego wyzwalanego za pomocą 
podłączonego kabla PC. Wykrywa i kumuluje kolejne błyski. 
Podaje wartość przesłony (f-stop), po wprowadzeniu czasu migawki oraz 
czułości ISO (szczegóły str. 36) 

11
Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo. (Tylko dla L-478DR)
Służy do pomiaru światła błyskowego wyzwalanego drogą radiową (za 
pomocą systemu PocketWizard®). Podaje wartość przesłony (f-stop), po 
wprowadzeniu czasu migawki oraz czułości ISO (szczegóły str. 41) 

12
Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany) wyzwalany radiowo. 
(Tylko dla L-478DR)
Służy do pomiaru światła błyskowego wyzwalanego drogą radiową. 
Kumuluje kolejne błyski. Podaje wartość przesłony (f-stop), po 
wprowadzeniu czasu migawki oraz czułości ISO (szczegóły str. 42) 

• Światło zastane to światło ciągłe – takie jak światło naturalne (słoneczne), czy też pulsujące światło żarówek lub 
świetlówek.• Błysk to krótka emisja intensywnego światła z lamp błyskowych.• Jeżeli wyłączy się wszystkie tryby pomiaru, wtedy automatycznie zostanie wybrany tryb pomiaru światła zastanego z 
priorytetem czasu naświetlania. (T) 

Ekran Pomiarów
(T Priorytet czasu naświetlania)

Ustaw 
wartości
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5-1-2. F - Priorytet przesłony (f-stop)  
1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran trybów 

pomiaru. W celu przejścia do pracy w trybie priorytetu 
przesłony wybierz ikonę  Światłomierz powróci 
do Ekranu Pomiarów. (szczegóły str. 25) 

2.  Ustaw wartość czułości ISO (ikonka z napisem ISO). 
3.  Ustaw wartość przesłony (f-stop) (ikona z napisem F). 
4.  Wciśnij przycisk pomiaru  8 umieszczony z boku światłomierza.  

W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk pomiaru 
8 . Na ekranie wyświetli się czas otwarcia migawki. W 

przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku pomiaru
8 , światłomierz będzie dokonywał pomiarów w trybie 

rzeczywistym (ciągłym) do momentu jego zwolnienia. 

5-1-3. TF – Priorytet czasu naświetlania i przesłony 
W niektórych sytuacjach podczas pracy z aparatem cyfrowym może być wymagane z góry ustalenie wartości 
przesłony oraz czasu naświetlania. Czułość ISO jest dobierana odpowiednio do tych wartości. W ustawieniach 
użytkownika można aktywować ikonę TF (szczegóły str. 55)

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 
trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w trybie 
TF wybierz ikonę . Światłomierz powróci do 
Ekranu Pomiarów. (szczegóły str. 25) 

2.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikonka z napisem T).
3.  Ustaw wartość przesłony (f-stop) (ikona z napisem F).
4.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z boku 

światłomierza. W celu dokończenia pomiaru zwolnij 
przycisk pomiaru  8 . Na ekranie wyświetli się wartość 
czułości ISO. W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru 8 , światłomierz będzie dokonywał 
pomiarów w trybie rzeczywistym (ciągłym) do momentu 
jego zwolnienia. 

5-1-4. Tryb pomiaru natężenia światła 
Światłomierz mierzy natężenie światła padającego. Korzystając z sprzedawanego osobno wizjera o 5 stopniowym 
polu widzenia można dokonać pomiaru natężenia światła odbitego. 
Można ustawić następujące jednostki pomiaru:

Dla światła padającego: 
•Luksy (jednostka: lx) 
•Foot-candle (jednostka: fc)
Dla światła odbitego: 
•Kandela na metr kwadratowy (jednostka:  cd/m2) 
•Foot-lambert�(jednostka:�fl) 

 Jakakolwiek kalibracja czy kompensacja ekspozycji nie ma wpływu na wynik pomiaru natężenia 
światła padającego lub odbitego.   

Wynik pomiaru (czas naświetlania)

Wynik pomiaru (ISO)

1) Pomiar światła padającego w luksach
1.  Przekręć pierścień sterujący kopułą 2  do 

pozycji  . 
2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć ekran 

trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie natężenia światła padającego w luksach 
wybierz ikonę  Światłomierz powróci do 
Ekranu Pomiarów. (szczegóły str. 25)  

3.  Schowaną kopułę należy skierować w stronę 
światła, którego natężenie chcemy zmierzyć. 
Wciśnij przycisk pomiaru 8  umieszczony z boku 
światłomierza. 

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8 . Na ekranie wyświetli się pomiar w 
luksach. 

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru  8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

 

2) Pomiar światła padającego w fc (foot-candle)
1.  Przekręć pierścień sterujący kopułą 2  do 

pozycji 
2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 

trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie natężenia światła padającego w fc wybierz 
ikonę  . Światłomierz powróci do Ekranu 
Pomiarów. (szczegóły str. 25)  

3.  Schowaną kopułę należy skierować w stronę 
światła, którego natężenie chcemy zmierzyć. 
Wciśnij przycisk pomiaru 8  umieszczony z boku 
światłomierza. 

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8  Na ekranie wyświetli się pomiar w fc. 

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru 8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

 

Pierścień sterujący kopułą 2

Ekran Pomiarów (lx)

Wynik pomiaru (lx)

Ekran Pomiarów (fc)

Wynik pomiaru (fc)

Ekran Pomiarów
(F – priorytet przesłony )

Ustaw
wartości

Ustaw 
wartości

Ekran Pomiarów
(Priorytet TF)
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3)  Pomiar światła odbitego w kandelach na metr 
kwadratowy
1.  Zamocuj wizjer o 5 stopniowym polu widzenia 

(sprzedawany osobno). (szczegóły str. 24)
2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 

trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie natężenia światła odbitego (luminacji) 
w cd/m2 wybierz ikonę . Światłomierz 
powróci do ekranu pomiarów. (szczegóły str. 25) 

3.  W celu dokonania pomiaru, patrząc przez wizjer, 
naprowadź znajdujące się w nim kółko na źródło 
światła lub obiekt i wciśnij przycisk pomiaru 8  
umieszczony z boku światłomierza.

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8 . Na ekranie wyświetli się pomiar w 
cd/m2. 

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru 8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

4)� �Pomiar�światła�odbitego�w�fl�(foot-lambert)
1.  Zamocuj wizjer o 5 stopniowym polu widzenia 

(sprzedawany osobno). (szczegóły str. 24)
2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć ekran 

trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie natężenia światła odbitego (luminacji) w 
fc wybierz ikonę  Światłomierz powróci 
do ekranu pomiarów. (szczegóły str. 25)

3.  W celu dokonania pomiaru, patrząc przez wizjer, 
naprowadź znajdujące się w nim kółko na źródło 
światła lub obiekt i wciśnij przycisk pomiaru 8
umieszczony z boku światłomierza.

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8 . Na ekranie wyświetli się pomiar w fc.

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru 8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

 

 Ekran Pomiarów (cd/m2)

Wynik pomiaru (cd/m2)

Ekran�Pomiarów�(fl)�

Wynik�pomiaru�(fl)

5-1-5. Pomiar ekspozycji dla materiału video
1) Tryb CINE
Tryb przeznaczony do pomiarów przy zastosowaniu profesjonalnych kamer wideo. 

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 
trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie CINE wybierz ikonę . Światłomierz 
powróci do ekranu pomiarów. (szczegóły str. 25)

2.  Ustaw ilość klatek na sekundę (ikona z napisem 
f/s).

3.  Dotknij ikony z napisem ISO w celu jej 
rozszerzenia. Wprowadź wartość czułości ISO. 
Po chwili ikona wróci do swojego poprzedniego 
rozmiaru. 

4.  Dotknij ikony z napisem ANG w celu jej 
rozszerzenia. Wprowadź wartość kąta otwarcia 
migawki. Po chwili ikona wróci do swojego 
poprzedniego rozmiaru.

5.  Ustaw kompensację filtra w celu skorygowania 
pomiaru do zastosowanego źródła światła oraz 
użytych filtrów. (szczegóły str. 51)

6.  Wciśnij przycisk pomiaru  8 umieszczony z boku 
światłomierza. 

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8 . Na ekranie wyświetli się wartość 
przesłony.

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru 8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia. 

•	W ustawieniach użytkownika można zmienić kroki wyświetlania przesłony co 1, 1/2 i 1/3 wartości (szczegóły str. 55).
•	W światłomierzu można wprowadzić 20 różnych prędkości filmowania wyrażonych w klatkach na sekundę (MENU-

->”Edit Frame Rate”) (szczegóły str. 58). 
•	W światłomierzu można wprowadzić 20 różnych kątów otwarcia migawki (MENU->”Edit Shutter Angle”) (szczegóły 

str. 59).
•	Po dokonaniu pomiaru, można zmienić wartości (wprowadzane przez użytkownika): f/s (ilość klatek na sekundę), ISO 

oraz ANG (kąt otwarcia migawki). Światłomierz automatycznie przeliczy i wyświetli poprawną wartość przesłony 
(f-stop).

•	Wciśnięcie przycisku AVE/ΔEV  ( ) znajdującego się w dolnym, lewym narożniku na Ekranie Pomiarów 
uruchomi funkcję kontrastów (szczegóły str. 50). 

•	Skala analogowa zmienia się w raz z: wyborem trybu pomiaru, zmianą pomiędzy pomiarem światła odbitego i padające-
go, ustawieniem tonów średnich oraz zmianą wprowadzoną w menu (pozycja „Set Analog Scale”) (szczegóły str. 19 
oraz 53). 

•	Szczegóły dotyczące wyników nie mieszczących się w zakresie pomiarów dostępne są na stronie 42.

Ustaw 
wartości

Ekran Pomiarów (Tryb CINE)

Wynik pomiaru 
(f-stop)
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2) Tryb HD CINE 
Tryb przeznaczony do pomiarów przy zastosowaniu do 
kręcenia materiału wideo aparatów DSLR oraz kamer 
wideo HD. 

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć 
Ekran trybów pomiaru. W celu przejścia do 
pracy w trybie HD CINE wybierz ikonę  
Światłomierz powróci do ekranu pomiarów. 
(szczegóły str. 25)

2.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem T)
3.  Dotknij ikony z napisem ISO w celu jej 

rozszerzenia. Wprowadź wartość czułości ISO. 
Po chwili ikona wróci do swojego poprzedniego 
rozmiaru.

4.  T Dotknij ikony z napisem f/s w celu jej 
rozszerzenia. Wprowadź ilość klatek na sekundę. 
Po chwili ikona wróci do swojego poprzedniego 
rozmiaru. 

5.  Ustaw kompensację filtra w celu skorygowania 
pomiaru do zastosowanego źródła światła oraz 
użytych filtrów. (szczegóły str. 51)

6.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z 
boku światłomierza.  

  W celu dokończenia pomiaru zwolnij przycisk 
pomiaru 8 . Na ekranie wyświetli się wartość 
przesłony. 

  W przypadku przytrzymania wciśniętego 
przycisku pomiaru  8 , światłomierz będzie 
dokonywał pomiarów w trybie rzeczywistym 
(ciągłym) do momentu jego zwolnienia.

•	W ustawieniach użytkownika można zmienić kroki wyświetlania przesłony oraz czasu otwarcia migawki co 1, 1/2 i 
1/3 wartości. (szczegóły str. 55)

•	W światłomierzu można wprowadzić 20 różnych prędkości filmowania wyrażonych w klatkach na sekundę (MENU-
->”Edit Frame Rate”) (szczegóły str. 58)

•	Po dokonaniu pomiaru, można zmienić wartości (wprowadzane przez użytkownika): T (czas otwarcia migawki), f/s 
(ilość klatek na sekundę) oraz ISO. Światłomierz automatycznie przeliczy i wyświetli poprawną wartość przesłony 
(f-stop)

•	Wciśnięcie przycisku AVE/ΔEV  ( ) znajdującego się w dolnym, lewym narożniku na ekranie pomiarów 
uruchomi funkcję kontrastów (szczegóły str. 50) 

•	Skala analogowa zmienia się w raz z: wyborem trybu pomiaru, zmianą pomiędzy pomiarem światła odbitego i 
padającego, ustawieniem tonów średnich oraz zmianą wprowadzoną w menu (pozycja „Set Analog Scale”) (szczegóły 
str. 19 oraz 53) 

•	Szczegóły dotyczące wyników nie mieszczących się w zakresie pomiarów dostępne są na stronie 42.

Ustaw 
wartości

Ekran Pomiarów
 (tryb HD CINE)

Wynik pomiaru (f-stop)

5-2. Pomiar światła błyskowego
Błysk to krótka emisja intensywnego światła z lamp błyskowych.
W trybie tym dostępne są poniższe metody pomiaru: 
 

•Błysk przewodowy (PC) za pomocą kabla synchronizującego 

•Błysk bezprzewodowy 

•Wielokrotny błysk przewodowy (skumulowany) 

•Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany)

•Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo. (Tylko dla L-478DR)

•Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany) wyzwalany radiowo (Tylko dla L-478DR)
Szczegółowy opis zmiany trybu pomiaru znajduje się na str. 25

1.  Szczegóły dotyczące informacji wyświetlanych 
na ekranie.  
Wynik pomiaru błysku jest sumą natężenia 
błysku oraz światła zastanego. Na ekranie zostaje 
wyświetlona wartość przesłony (f-stop) oraz 
udział światła błyskowego w całości ekspozycji 
(podawany w krokach co 10%).

  Na skali analogowej podawana jest zależność 
obu czynników; pomarańczowa linia dla światła 
zastanego, niebieska dla błyskowego. 

2. Szczegóły dotyczące skali analogowej
  Dotknięcie skali powoduje przełączenie jej trybu wyświetlania pomiędzy włączoną i 

wyłączoną informacją o składowych dokonanego pomiaru. 

3. Analiza błysku  
  W trakcie pomiaru światła błyskowego na ekranie 

LCD wyświetla się czas naświetlania oraz wartość 
przesłony (f-stop), która jest składową światła 
zastanego oraz błyskowego. 

  Na skali analogowej wartości dla światła 
zastanego i błyskowego są wyświetlane osobno. 

   W przypadku, gdy potrzebny jest stosunek światła 
błyskowego do całości ekspozycji, można go 
odczytać z ekranu (podawany jest w krokach co 
10%)

 <Przykład>

  Tak jak na przedstawionym zrzucie ekranu po prawej stronie, czas naświetlania ustawiony jest na 1/125s oraz 

czułość ISO na 400. W tym przypadku składowa błysku jest taka sama jak światła zastanego (50% każda). 

         Na skali analogowej niebieski pasek ukazuje wynik pomiaru dla błysku, a pomarańczowy dla światła zastanego.  

Ustaw 
wartości

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Ekran Pomiarów
(Błysk przewodowy (PC))

Wynik pomiaru(f-stop)

Ekran Pomiarów
(Błysk bezprzewodowy)

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Składowa światła zastanego
Składowa błysku
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•�W ustawieniach użytkownika można zmienić kroki wyświetlania przesłony oraz czasu otwarcia migawki co 1, ½, 
1/3 wartości. (szczegóły str. 55)
•�Po dokonaniu pomiaru, można zmienić wartości (wprowadzane przez użytkownika): T (czas otwarcia migawki) 

oraz ISO. Światłomierz automatycznie przeliczy i wyświetli poprawną wartość przesłony (f-stop).
•�Wciśnięcie przycisku AVE/ΔEV  ( ) znajdującego się w dolnym, lewym narożniku na ekranie pomiarów 

uruchomi funkcję kontrastów (szczegóły str. 50) 
•�Skala analogowa zmienia się w raz z: wyborem trybu pomiaru, zmianą pomiędzy pomiarem światła odbitego 

i padającego, ustawieniem tonów średnich oraz zmianą wprowadzoną w menu (pozycja „Set Analog Scale”) 
(szczegóły str. 19 oraz 53)
•�Szczegóły dotyczące wyników nie mieszczących się w zakresie pomiarów dostępne są na stronie 42.
• Przy różnych ustawieniach wyświetlania kroków otwarcia migawki, wyświetlane wartości mogą się różnić.

5-2-1. Błysk przewodowy (PC) 
Użyj trybu błysku przewodowego (PC) w celu zmierzenia ogólnej ekspozycji lub siły błysku 
pojedynczego�flash’a.�W�tym�trybie�podłącz�kabel�synchronizacyjny�(sprzedawany�osobno)�z�
światłomierzem.  

1.  Podłącz kabel synchronizacyjny (sprzedawany 
osobno) do światłomierza. 13 . 

2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć 
Ekran trybów pomiaru. W celu przejścia do 
pracy w trybie błysku przewodowego wybierz 
ikonę . Światłomierz powróci do Ekranu 
Pomiarów. (szczegóły str. 25)

3.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO). 
4.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem 

T). 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w 

zakresie podanym w specyfikacji aparatu i 
lampy błyskowej. 

5.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z 
boku światłomierza. 

  Spowoduje to wyzwolenie błysku oraz na 
ekranie zostanie wyświetlona wartość przesłony. 

•	Błysk może zostać przypadkowo wyzwolony przy włączeniu lampy lub światłomierza oraz przy podłączeniu kabla 
synchronizującego.  

•	Wyzwalanie odbywa się przy napięciu od 2.0 do 300 Voltów. Poniżej 2.0V należy skorzystać z tryby błysku 
bezprzewodowego (szczegóły str. 35) lub błysku wyzwalanego drogą radiową (szczegóły str. 41).

•	Sprawdź specyfikację flash’a oraz swojego aparatu w celu dobrania odpowiedniego czasu otwarcia migawki. 

Terminal synchronizacji 
lampy błyskowej 13

Ustaw 
wartości

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Ekran Pomiarów
(Błysk przewodowy (PC))

Wynik pomiaru (f-stop)

5-2-2. Błysk bezprzewodowy 
Użyj tryby błysku bezprzewodowego w celu zmierzenia 
ogólnej�ekspozycji�lub�siły�błysku�pojedynczego�flash’a�w�
przypadku, gdy odległość pomiędzy lampą i światłomierzem 
jest zbyt duża, aby swobodnie korzystać z kabla 
synchronizującego.

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć 
ekran trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy 
w trybie błysku bezprzewodowego wybierz 
ikonę   Światłomierz powróci do ekranu 
pomiarów. (szczegóły str. 25)

2.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO). 
3.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem T) 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w 

zakresie podanym w specyfikacji aparatu i 
lampy błyskowej. 

4.  Wciśnij przycisk pomiaru 8  umieszczony z boku 
światłomierza. Urządzenie przejdzie w stan 
gotowości na 90 sekund. W tym czasie ikona 
trybu pomiaru  będzie migać oraz wyświetlacz 
zostanie przyciemniony, aby nie zakłócać 
pomiaru.

5.  Podczas migania ikony  wyzwól manualnie 
lampę błyskową. Zostanie dokonany pomiar, a 
wartość przesłony (f-stop) zostanie wyświetlona 
na ekranie. 

  *  Jeżeli urządzenie nie zarejestruje błysku w 
przeciągu 90 sekund, ikona  przestanie 
migać. Naciśnij ponownie przycisk pomiaru 8  
światłomierz przejdzie w stan gotowości. 

6.  Po dokonaniu pomiaru, światłomierz nadal 
pozostanie w trybie gotowości, a ikona  będzie 
migać

7.  Tryb gotowości może zostać anulowany poprzez 
dotknięcie ekranu, naciśnięcie przycisku pamięci 
5  lub menu  7 . 

•	Światłomierz może nie odczytać błysku, gdy będzie on o 8 EV słabszy od światła zastanego. W takiej sytuacji należy 
dokonywać pomiarów w trybie błysku przewodowego (PC) (szczegóły str. 34). 

•	W niektórych sytuacjach, przy włączeniu światła jarzeniowego lub innego specjalnego oświetlenia, światłomierz 
może je pomylić z błyskiem i wykonać pomiar. W takiej sytuacji należy dokonywać pomiarów w trybie błysku 
przewodowego (PC) (szczegóły str. 34). 

•	Istnieje możliwość, że światłomierz nie będzie współpracował z niektórymi żarówkami błyskowymi ze względu na 
specyficzny kształt ich budowy. W takiej sytuacji należy dokonywać pomiarów w trybie błysku przewodowego (PC) 
(szczegóły str. 34).

•	Po dokonaniu pomiaru, wyświetlacz LCD zostanie podświetlony na 3 sekundy. Po tym czasie, zostanie ponownie 
przyciemniony, aby nie zakłócać odczytów. 

Ustaw 
wartości
Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Ekran Pomiarów
(Błysk bezprzewodowy)

Wynik pomiaru (f-stop)
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5-2-3. Wielokrotny błysk przewodowy (skumulowany)  
Użyj wielokrotnego błysku przewodowego 
(skumulowanego) w przypadku, gdy siła pojedynczego 
wyzwolenia lamp jest niewystarczająca do 
naświetlenia poprawnej ekspozycji. W tym trybie 
podłącz kabel synchronizacyjny (sprzedawany osobno) 
pomiędzy lampą i światłomierzem.  
Wyzwalaj wielokrotny błysk do czasu, gdy światłomierz 
pokaże pożądaną wartość przesłony. Urządzenie 
pozwala na wykonanie do 99 błysków, aktualna ilość 
wyświetlana jest na pasku tytułowym. 
W celu uruchomienia wielokrotnego błysku 
przewodowego należy go aktywować w ustawieniach 
użytkownika (Menu-> Custom Setting -> d)Multiple 
(Cumu. ) Flash Mode -> „ON”) (szczegóły str. 55). 

1.  Podłącz kabel synchronizacyjny (sprzedawany 
osobno) do światłomierza.  13  

2.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć ekran 
trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie wielokrotnego błysku przewodowego 
wybierz ikonę  Światłomierz powróci do 
ekranu pomiarów. (szczegóły str. 25) 

3.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO) 
4.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem T) 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w 

zakresie podanym w specyfikacji aparatu i 
lampy błyskowej.

5.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z 
boku światłomierza.

  Spowoduje to wyzwolenie błysku oraz na 
ekranie zostanie wyświetlona wartość przesłony.

6.  Powtarzaj tą czynność (naciskanie przycisku 
pomiaru 8 ) odo czasu wyświetlenia pożądanej 
wartości przesłony (skumulowanej).  

  Na ekranie będzie podana ilość wykonanych 
błysków.

•	Błysk może zostać przypadkowo wyzwolony przy włączeniu lampy lub światłomierza oraz przy podłączeniu kabla 
synchronizującego.   

•	Wyzwalanie odbywa się przy napięciu od 2.0 do 300 Voltów. Poniżej 2.0V należy skorzystać z tryby błysku 
bezprzewodowego (szczegóły str. 35) lub błysku wyzwalanego drogą radiową (szczegóły str. 41).

•	Sprawdź specyfikację flash’a oraz swojego aparatu w celu dobrania odpowiedniego czasu otwarcia migawki. 
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Ustaw 
wartości

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Wynik pomiaru (f-stop)

5-2-4. Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany)
Użyj wielokrotnego błysku przewodowego (skumulowanego) w przypadku, gdy siła 
pojedynczego wyzwolenia lamp jest niewystarczająca do naświetlenia poprawnej ekspozycji. 
Wyzwalaj wielokrotny błysk do czasu, gdy światłomierz pokaże pożądaną wartość przesłony. 
Urządzenie pozwala na wykonanie do 99 błysków, aktualna ilość wyświetlana jest na pasku 
tytułowym. 
W celu uruchomienia wielokrotnego błysku bezprzewodowego należy go aktywować w 
ustawieniach użytkownika (Menu-> Custom Setting -> d)Multiple (Cumu. ) Flash Mode -> 
„ON”) (szczegóły str. 55). 
Naciśnięcie przycisku pomiaru 8  umieszczonego z boku światłomierza uaktywni stan 
gotowości na 90 sekund. Wyzwalaj manualnie lampy w celu dokonania pomiaru. Po każdym 
błysku na ekranie zostanie wyświetlona zmierzona wartość przesłony (f-stop).

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć ekran 
trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie wielokrotnego błysku bezprzewodowego 
wybierz ikonę   Światłomierz powróci do 
ekranu pomiarów. (szczegóły str. 25)

2.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO). 
3.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem 

T). 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w 

zakresie podanym w specyfikacji aparatu i 
lampy błyskowej.

4.  Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z 
boku światłomierza. Urządzenie przejdzie w stan 
gotowości na 90 sekund. W tym czasie ikona 
trybu pomiaru   będzie migać oraz wyświetlacz 
zostanie przyciemniony, aby nie zakłócać 
pomiaru.

5.  Podczas migania ikony   wyzwól manualnie 
lampę błyskową. Zostanie dokonany pomiar, a 
wartość przesłony (f-stop) zostanie wyświetlona 
na ekranie.

 *  Jeżeli urządzenie nie zarejestruje błysku w 
przeciągu 90 sekund, ikona  przestanie 
migać. Naciśnij ponownie przycisk pomiaru 8 , 
światłomierz przejdzie w stan gotowości.

6.  Po dokonaniu pomiaru, światłomierz nadal 
pozostanie w trybie gotowości, a ikona   
będzie mrugać.

7.  Powtarzaj tą czynność (naciskanie przycisku 
pomiaru 8 ) do czasu wyświetlenia pożądanej 
wartości przesłony (skumulowanej).

  Na ekranie będzie podana ilość wykonanych 
błysków. 

8.  Z trybu gotowości można wyjść lub anulować go 
poprzez dotknięcie ekranu, naciśnięcie przycisku 
pamięci 5  lub menu 7 .

Ustaw 
wartości
Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Ekran Pomiarów 
(Wielokrotny błysk bezprzewodowy)

Wynik pomiaru(f-stop)

Ekran Pomiarów
(Wielokrotny błysk przewodowy)



3938©2012 SEKONIC Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone MILLROY fotodystrybucja, www.millroy.pl

5-3. Światło błyskowe wyzwalane drogą radiową (L-478DR) 

5-3-1. Pomiar z wykorzystaniem kontroli radiowej
Wyzwalanie lamp drogą radiową ułatwia pracę pojedynczemu fotografowi. Pozwala na 
bezproblemowe wyzwalanie lamp i dokonywanie pomiarów światła przy wykorzystaniu 
systemu radiowego firmy PocketWizard® 

Dostępne tryby pomiaru:

•  Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo. 

• Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany) wyzwalany radiowo.

Wyzwalanie błysku za pomocą światłomierza L-478DR wymaga dodatkowego odbiornika 
firmy PocketWizard® (sprzedawanego osobno) podłączonego do lampy błyskowej.

*  Wbudowany w światłomierz nadajnik radiowy kompatybilny jest z produktami (jak i 
odbiornikami wbudowanymi w lampy) firmy PocketWizard®.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi tych urządzeń.  
Więcej informacji na stronie:  www.pocketwizard.com

•	Należy zwrócić uwagę na kilka czynników, aby praca z wyzwalaniem radiowym przebiegała sprawnie i bezproblemo-
wo..
1. Upewnij się, że odbiornik radiowy jest oddalony od dużych metalowych obiektów, betonowych ścian i innego 

rodzaju przedmiotów mogących zakłócać sygnał.  
2. Sprawdź czy antena odbiornika znajduje się powyżej lampy błyskowej lub generatora. Antena odbiornika nie 

powinna dotykać metalowych rzeczy.
 3. Siła sygnału jest najwyższa przy pracy na odległości do 30 metrów. 

5-3-2. Pomiar z wykorzystaniem kanałów kontroli radiowej
1) System radiowy w światłomierzu L-478DR obsługuje sygnał w trybie: Standard oraz 
ControlTL. 

 <Kanał ControlTL®>
   L-478DR potrafi kontrolować moc (kompatybilnych) lamp błyskowych za pomocą 

tego kanału. 
   ControlTL® oferuje 20 kanałów w wersji FCC&IC oraz 3 kanały w wersji CE. W każdej z 

nich można wybrać 3 grupy (A, B, C). 

 <Kanał Standard>
   W urządzeniach firmy PocketWizard® kanał standardowy pozwala na proste 

wyzwalanie błysku bez możliwości kontroli mocy. Kanały 1-16 wyzwalają 
pojedynczy sygnał, kanały 17-32 obsługują do 4 grup (A, B, C, D).  

2) Ustawianie kanału „ControlTL®” oraz grup 
1.  Po prawej stronie, na dole ekranu pomiaru 

dotknij ikony narzędzi .Następnie wybierz 
„Radio CH/Zone”.  

2.  Dotknij zakładki o nazwie „CTL”.
3.  Wybierz kanał poprzez dotknięcie strzałek ▲/▼ 

lub przesuń palcem nad numerami.
4.  Ustaw jedną lub więcej grup (A, B, C, D)
5.  Potwierdź ustawienia poprzez dotknięcie 

przycisku „OK” (możesz anulować wprowadzone 
zmiany wciskając „Cancel”).

3) Ustawianie kanału „Standard” oraz grup.
1.  Po prawej stronie, na dole Ekranu Pomiarów 

dotknij ikony narzędzi . Następnie wybierz 
„Radio CH/Zone”. 

2.  Dotknij zakładki o nazwie „STD”
3.  Wybierz kanał  (od 1 do 32) poprzez dotknięcie 

strzałek ▲/▼ lub przesuń palcem nad 
numerami.

4.  Wybierając numer kanału pomiędzy 17-32, 
pojawi się  możliwość wyboru do czterech grup 
(A, B, C, D). (W przypadku kanałów 1-16 wybór 
grupy jest niemożliwy) 

5.  Potwierdź ustawienia poprzez dotknięcie 
przycisku „OK” (możesz anulować wprowadzone 
zmiany wciskając „Cancel”). 

•�Pamiętaj, że tylko potwierdzenie ustawień poprzez naciśnięcie „OK” zapisze i aktywuje wprowadzone zmiany.  

Ekran Narzędzi

Ekran ustawień kanałów i grup 
(Przykład z wybranym kanałem 

ControlTL®)

Ekran ustawień kanałów i grup
(Przykład z wybranym kanałem 

Standard) 

Numer kanału

Numer kanału

Grupy

Grupy

Ekran Pomiarów
(Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo)

Ikona 
narzędzi
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5-3-3. Korzystanie z ustawień kontroli mocy 
Przejdź do menu -> Custom Setting -> Radio System 
Preference i wybierz opcję „ControlTL + Standard”

*  Przed dokonaniem pomiaru oraz wprowadzeniem 
zmian w mocy lamp, upewnij się, że wybrane są 
pożądane wartości czasu migawki oraz czułości ISO.

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć Ekran 
Trybów Pomiaru. W celu przejścia do pracy w 
trybie błysku bezprzewodowego wyzwalanego 
radiowo wybierz ikonę . Światłomierz powróci 
do Ekranu Pomiarów. (szczegóły str. 25) 

2.  Przejdź do Ekranu Kontroli Mocy poprzez 
dotknięcie ikony kontroli mocy ( ) 1

3.  Dostosuj moc lamp w trybie ControlTL®. 
 *  Upewnij się, że masz ustawiony odpowiedni 

kanał (szczegóły str. 39) 
a.  Wybierz grupy (A, B, C) dla kanału ControlTL®

6 . 
b.  W wybranych grupach uaktywniony zostanie 

pasek kontroli mocy 4  oraz zostaną 
wyświetlone wartości na pasku górnym 3

c.  Ustaw wartości poprzez naciśnięcie ikon (+/-) 
lub przesuń palcem nad paskiem. 

d.  Ustaw pozostałe grupy powtarzając kroki od 
„a” do „c”. 

e.  Wciśnij przycisk pomiaru umieszczony z boku 
światłomierza. Spowoduje to wyświetlenie 
wartości przesłony (f-stop) dla każdej grupy 
5

f.  Na ekranie zostanie wyświetlona suma 8  
wartości przesłony (f-stop).

g.  Przy pracy z oświetleniem studyjnym można 
włączyć i wyłączyć światło modelujące 
poprzez wciśnięcie ikony 7

h.  Wciśnięcie ikony 9  spowoduje przejście do 
ekranu pomiarów. 

4.  Wybór kanału standardowego pomiędzy 17 a 
32 spowoduje wyświetlenie grup (A, B, C, D) na 
ekranie 2 Gdy wybrany jest kanał 1-16, zamiast 
grup widoczna jest ikona „CL” 2 .

5.  Światłomierz i odbiorniki współpracują tylko, 
gdy mają ustawiony ten sam kanał oraz grupę. 

Ekran Pomiarów 
(Błysk bezprzewodowy wyzwalany 

radiowo) 

Ustaw 
wartości

Ekran Kontroli Mocy
(ControlTL® + kanał Standard (1-16)

2

Ekran Kontroli Mocy
(ControlTL® +  kanał standard (17-32))

3

24

5

9

7
8

Kanał Standard oraz grupy
Kanał ControlTL® 
oraz grupy

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Wynik pomiaru (f-stop)

•	W zależności od ułożenia i pozycji urządzeń dystans na jakim współpracuje światłomierz z odbiornikami może ulec 
zmianie. Sprawdź szczegóły w ich specyfikacji technicznej. 

5-3-4. Błysk bezprzewodowy wyzwalany  radiowo 
Włącz tryb wyzwalania radiowego w ustawieniach 
użytkownika (szczegóły str. 55)

a.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć 
ekran trybów pomiaru. W celu przejścia do 
pracy w trybie błysku bezprzewodowego 
wyzwalanego radiowo wybierz ikonę  . 
Światłomierz powróci do ekranu pomiarów. 
(szczegóły str. 25). 

b.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO).
c.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z 

napisem T). 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w 

zakresie podanym w specyfikacji aparatu i 
lampy błyskowej.

d.  W celu dostosowania mocy błysku dotknij 
ikony   i wprowadź zmiany w ustawieniach. 
(szczegóły str. 40)

e.  Upewnij się, że na światłomierzu oraz 
odbiornikach ustawiona jest ta sama grupa 
oraz kanał. 

f.  Wciśnij przycisk pomiaru 8 umieszczony 
z boku światłomierza. Spowoduje to 
wyzwolenie błysku oraz na ekranie zostanie 
wyświetlona wartość przesłony.

Ekran Pomiarów
(Błysk bezprzewodowy 

wyzwalany radiowo)

Kanał 
Standard 
oraz grupy

Kanał 
ControlTL® 
oraz grupy

Procentowy 
udział błysku 
w całości 

Ustaw 
wartości

Wynik pomiaru (f-stop)

1

6
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5-3-5. Wielokrotny błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo
W celu uruchomienia wielokrotnego błysku 
bezprzewodowego należy go aktywować w ustawieniach 
użytkownika (Menu-> Custom Setting -> d)Multiple (Cumu. ) 
Flash Mode -> „ON”) (szczegóły str. 55).

1.  Dotknij ikony trybu pomiaru, aby otworzyć ekran 
trybów pomiaru. W celu przejścia do pracy w trybie 
wielokrotnego błysku bezprzewodowego wybierz 
ikonę . Światłomierz powróci do ekranu 
pomiarów. (szczegóły str. 25)

2.  Ustaw czułość ISO (ikona z napisem ISO).
3.  Ustaw czas otwarcia migawki (ikona z napisem T). 
 *  Sprawdź czy wybrana wartość mieści się w zakresie 

podanym w specyfikacji aparatu i lampy błyskowej.
4.  W celu dostosowania mocy błysku dotknij ikony  i 

wprowadź zmiany w ustawieniach. (szczegóły str. 40)
5.  Upewnij się, że na światłomierzu oraz odbiornikach 

ustawiona jest ta sama grupa oraz kanał. 
6.  Wciśnij przycisk pomiaru 8 umieszczony z boku 

światłomierza. Spowoduje to wyzwolenie błysku oraz na 
ekranie zostanie wyświetlona wartość przesłony.

7.  Powtarzaj tą czynność (naciskanie przycisku pomiaru 8  
)) do czasu wyświetlenia pożądanej wartości przesłony 
(skumulowanej). 

  Na ekranie będzie podana ilość wykonanych błysków.

5-4. Wyniki nie mieszczące się w zakresie wyświetlania/ pomiarów. 
(*Przykład pokazany przy robieniu pomiarów w trybie błysku przewodowego)

5-4-1. Przekroczona wartość wyświetlania
Na ekranie zostanie wyświetlony napis „Over” w przypadku, gdy wymagana wartość przesłony będzie większa niż f/128 
oraz „Under” dla wymaganych wartości poniżej f/0.5.  

Przykład dla wartości przesłony większej niż f/128 Przykład dla wartości przesłony mniejszej niż f/0.5

1) Wyświetlany napis „Over”:  
  Dokonaj poniższych zmian, do czasu, gdy zostanie wyświetlona pożądana wartość przesłony. 
•  Zmień czas naświetlania (T) na krótszy. 
• Ustaw niższą wartość czułości ISO.
• Jeżeli jest to możliwe, zmniejsz moc błysku lampy i dokonaj ponownego pomiaru.

2) Wyświetlany napis „Under”: 
  Dokonaj poniższych zmian, do czasu, gdy zostanie wyświetlona pożądana wartość przesłony. 
•  Zmień czas naświetlania (T) na dłuższy. 
• Ustaw wyższą wartość czułości ISO.
•�Jeżeli jest to możliwe, zwiększ moc błysku lampy i dokonaj ponownego pomiaru. 

5-4-2. Przekroczony zakres pomiaru urządzenia 
Ikony „Over” oraz „Under” pokażą się na ekranie i będą migać w przypadku, gdy ilość światła jest zbyt duża lub mała do 
dokonania pomiaru. Należy zmniejszyć/ zwiększyć ilość światła i dokonać ponownego pomiaru. 
Ilość światła jest zbyt duża do konania pomiaru Ilość światła jest niewystarczająca do dokonania pomiaru

Ekran Pomiarów
(Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo)

Kanał Standard oraz grupy Kanał ControlTL® oraz 
grupy

Procentowy 
udział błysku 
w całości 
ekspozycji

Ustaw 
wartości

Wynik pomiaru (f-stop)

6 Funkcje
6-1. Funkcja Pamięci 

Światłomierz może jednocześnie zapamiętać do 9 pomiarów światła odbitego i padającego. 
Funkcja ta nie działa w trybie pomiaru natężenia światła oraz przy błyskach skumulowanych.  

6-1-1. Zapamiętanie pomiaru
1.  Wciśnij przycisk pomiaru 8  umieszczony z 

boku światłomierza. Zostanie dokonany pomiar i 
wartość zostanie podana na ekranie.

2.  Wciśnij przycisk pamięci  5  w celu zapamiętania 
wartości. Na skali analogowej pojawi się 
wskaźnik oraz na pasku tytułowym zostanie 
wyświetlony napis M1 (liczba odpowiada ilości 
zapamiętanych wyników). 

3.  Możesz zapamiętać do 9 pomiarów powtarzając 
krok 1 i 2.   

•�Funkcja pamięci nie działa z poniższymi trybami:
•	 Pomiar	natężenia	światła	padającego	(lux,	fc)
•	 Pomiar	natężenia	światła	odbitego	(cd/m2,	fl)
•	 Wielokrotny	błysk	przewodowy	(skumulowany)
•	 Wielokrotny	błysk	bezprzewodowy	(skumulowany)
•	 Wielokrotny	błysk	bezprzewodowy	wyzwalany	radiowo	(tylko	dla	L-478DR)
•�Po dziewiątym pomiarze, wartości będą wyświetlane na ekranie, lecz bez możliwości ich zapamiętania.   

Ustaw 
wartości

Wynik 
pomiaru 
(f-stop)

Ekran Pomiarów
 (T- priorytet czasu przy świetle 

zastanym)

Zapamiętane wartości (f-stop)
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6-1-3. Wyczyść zapamiętane pomiary (Memory Clear)
Zapamiętane pomiary mogą zostać usunięte 
pojedynczo lub grupowo. 
Wyświetlane są w kolejności w jakiej zostały wykonane. 
Wyniki przedstawione są również na skali analogowej. 
Przy każdej wartości jest pokazana – dla światła 
padającego oraz  dla światła odbitego.

1.  Dotknij ikony narzędzi ( ) znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów.

2.  Wybierz „Memory Clear”. 
3.  Na ekranie pojawią się ponumerowane wartości 

w kolejności w jakiej zostały zapamiętane.
4.  Dotknij pomiarów, które chcesz usunąć. 

Zostaną one podświetlone. Następie wciśnij 
„Clear” na dole ekranu. Wyświetli się okno z 
potwierdzeniem, po naciśnięciu „OK” wybrane 
pomiary zostaną usunięte z pamięci. 

5.  Jeżeli chcesz usunąć pozostałe pomiary, powtórz 
kroki 2-4. 

•�W celu usunięcia jednorazowo wszystkich pomiarów wciśnij w 
kroku 4 przycisk „All”. Wyświetli się okno z potwierdzeniem, po 
naciśnięciu „OK” wszystkie pomiary zostaną usunięte z pamięci, 
a światłomierz powróci do Ekranu Pomiarów. 

5.  Dotknij „Close”, aby powrócić do Ekranu 
Pomiarów.  

Ekran narzędzi

Ekran usuwania pomiarów 

6-1-2. Wyświetl zapamiętane pomiary (Memory Recall) 
Pomiary z pamięci mogą zostać wyświetlone w 
kolejności w jakiej zostały zapamiętane. Wyniki 
przedstawione są również na skali analogowej. 
Przy każdej wartości jest pokazana  dla światła 
padającego oraz   dla światła odbitego.

1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów. 

2.  Wybierz „Memory Recall”. 
3.  Na ekranie pojawią się ponumerowane wartości 

w kolejności w jakiej zostały zapamiętane.
4.  Dotknięcie jednego z numerów spowoduje 

wyświetlenie się wszystkich ustawień przy 
których został dokonany pomiar. Naciśnij 
„Memory Recall” by powrócić do poprzedniego 
ekranu. 

5.  Dotknięcie przycisku „Close” spowoduje powrót 
do Ekranu Pomiarów 

Ekran Narzędzi

Ekran zapamiętanych pomiarów. 

Ekran szczegółów zapamiętanego pomiaru
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6-2-3. Modyfikacja tonów średnich
Funkcja ta pozwala na precyzyjną regulację 
ustawionych tonów średnich. 

1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów.

2.  Wybierz „Mid. Tone Set”. 
3.  Dotknij przycisk „Modify Current Mid. Tone”.
4.  Zmień wyświetlaną wartość korzystając ze 

strzałek ▲/▼ lub przesuwając palcem nad 
wartościami. 

5.  W celu potwierdzenia zmian naciśnij „OK”. Wciśnij 
„Cancel” jeśli chcesz anulować.

6-2-4. Wyczyść tony średnie. 
Wybraną wartość tonów średnich może zostać 
usunięta.  

1.  Dotknij ikony narzędzi   znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów. 

2.  Wybierz „Mid. Tone Clear” 
3.  Dotknięcie przycisku „OK” wyczyści zapamiętane 

tony średnie i spowoduje przejście do Ekranu 
Pomiarów. Wciśnij „Cancel” jeśli chcesz anulować. 

Ekran ustawień tonów średnich

Ekran modyfikacji tonów średnich.

Wyświetlone 
ustawienia 
podczas 
pomiaru.

Wyniki Pomiarów

Ekran Narzędzi

6-2. Funkcja tonów średnich.
Służy do ustawienia wyniku pomiaru w centrum skali EV.
W funkcji tonów średnich można wykonać 4 operacje:

•Ustawić bieżący pomiar jako tony średnie.

•Ustawić zapamiętany pomiar jako tony średnie. 

•Zmienić wartość tonów średnich. 

•Wyświetlić Ekran Tonów Średnich.

6-2-1. Ustawienie bieżącego pomiaru jako tonów średnich.
1.  Wciśnij przycisk pomiaru umieszczony z boku 

światłomierza  8  Na ekranie zostanie wyświetlony 
wynik.

2.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na dole 
Ekranu Pomiarów. 

3.  Wybierz „Mid. Tone Set” 
4.  Dotknij przycisk „Set from Current Measurement”. 

Wartość bieżącego pomiaru zostanie ustawiona jako 
tony średnie oraz światłomierz powróci do Ekranu 
Pomiarów.  

•�Wybranie przycisku „Close” w dowolnym momencie anuluje 
wykonywaną operację i powoduje powrót do Ekranu Pomiarów. 

6-2-2. Ustawienie zapamiętanego pomiaru jako tonów średnich.
1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na dole 

Ekranu Pomiarów. 
2.  Wybierz „Mid. Tone Set” 
3.  Dotknij przycisk „Set from Memory”. Wyświetlone 

zostaną pomiary z pamięci światłomierza. Obok nich 
będzie ikona  dla światła padającego oraz ikona 

 dla odbitego. 
4.  Naciśnij wartość, którą chcesz ustawić jako tony 

średnie. Urządzenie przejdzie do Ekranu Pomiarów. 
Na skali analogowej będą wyświetlone pomiary z 
pamięci jak i ustawione tony średnie. Wciśnij „Close” 
w celu przejścia do Ekranu Pomiarów bez wybierania 
wartości. 

Ekran ustawień tonów średnich

Ekran ustawień tonów średnich

Ekran wyboru wartości 
tonów średnich z 

pamięci.
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6-3. Funkcja Uśredniania
Pozwala na wyliczenie średniej z maksymalnie 9 zapamiętanych pomiarów. Funkcja ta nie 
działa w trybie pomiaru natężenia światła oraz przy błyskach skumulowanych. 

1. Wciśnij przycisk pomiaru  8  umieszczony z boku światłomierza. Zostanie dokonany 
pomiar i wynik wyświetli się na ekranie.  
2.  W celu zapamiętania wartości wciśnij przycisk pamięci 5  Na skali analogowej pojawi się 

wskaźnik.
3.  Możesz zapamiętać do 9 pomiarów powtarzając krok 1 i 2.  
4.  Dotknij ikony  Na ekranie pojawi się napis „AVE”, ikona AVE/ΔEV   będzie 

podświetlona, a uśredniony wynik pomiarów zostanie podany na ekranie oraz na skali 
analogowej. 

5.  Ponowne naciśnięcie ikony AVE/ΔEV   spowoduje powrót do ostatnio zmierzonej 
wartości. 

Ustaw 
wartości

Wynik pomiaru
(f-stop)

Ekran Pomiarów
(po zapamiętaniu pomiaru)

Zapamiętane pomiary (f-stop)

Ekran Pomiarów 
(z aktywną funkcją uśredniana)

Wartość średnia

6-2-5. Wyświetl tony średnie. 
Pozwala przywołać ekran z informacjami dla 
ustawionych tonów średnich.

1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów. 

2.  Wybierz „Mid. Tone Recall” Zostanie wyświetlony 
ekran z informacjami dla ustawionych tonów 
średnich. 

3.  Naciśnij przycisk „Close” jeśli chcesz powrócić do 
Ekranu Pomiarów.  

Ekran Narzędzi

Ekran informacji o tonach średnich
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6-5. Funkcja kompensacji filtra 
Kompensacje można wprowadzić ręcznie poprzez wpisanie wartości lub wybrać filtr z listy. 
Istnieje możliwość wprowadzenie do czterech filtrów. Wyświetlane wyniki będą skorygowane 
o wartość kompensacji. 
Na Ekranie Pomiarów pojawi się ikona  wskazująca na włączoną funkcję kompensacji filtra.

6-5-1. Ustawianie wartości liczbowej kompensacji
Wartości mogą być ustawione z dokładnością do 0.1 EV 
w zakresie +/-5.0EV.  

1.  Dotknij ikony narzędzi ( ) znajdującej się na 
dole Ekranu Pomiarów 

2.  Wybierz „Filter Compensation”.  
3.  Wybierz opcję „Input Filter Comp. Value”.
4.  Wprowadź, korzystając z klawiatury, wielkość 

potrzebnej kompensacji w stopniach EV 
(szczegóły str. 12). Po wpisaniu poprawnej 
wartości, potwierdź naciskając „OK”. Wyświetli się 
Ekran Ustawień Kompensacji Filtra.  

5.  Wciśnij „OK” na dole ekranu w celu przejścia do 
Ekranu Pomiarów. Wykonaj pomiar. Światłomierz 
uwzględni w wyświetlanym wyniku wartość 
wprowadzonej kompensacji.

 

•�Wprowadzenie kompensacji dodatniej będzie skutkowało 
prześwietleniem zdjęć oraz ujemnej niedoświetleniem. Gdy 
korzystasz z filtrów, ustaw kompensację ujemną. 

Ekran Narzędzi

Ekran Ustawień 
Kompensacji Filtra

Wartość 
bieżącej 
kompensacji 
filtra. 

Ekran wprowadzania 
wartości kompensacji filtra

6-4. Funkcja kontrastu
Funkcja ta wykorzystywana jest w studio fotograficznym. Pomaga ocenić czy tło zostało jednolicie 
oświetlone (np. zielone) oraz szybko określić kontrast.
Po ustaleniu wartości bazowej, wciśnij i przytrzymaj przycisk pomiaru  8 . Na ekranie zostanie 
wyświetlana różnica w oświetleniu (podawana w krokach EV), a na skali analogowej pokaże się 
bieżąca wartość pomiaru. 
*  Światłomierz ustawi jako wartość bazową ostatni dokonany pomiar (w przypadku wyczyszczonej 

pamięci) lub średnią z zapamiętanych pomiarów w urządzeniu.  
Ustawienie funkcji kontrastu (w trybie priorytetu czasu dla światła padającego):  

1.  Przekręć pierścień sterujący kopułą  2  ), tak by 
ustawić ją w pozycji dolnej.  

2.  Włącz główne źródło światła i skieruj na nie 
schowaną kopułę (stojąc w miejscu oświetlanego 
obiektu). Dokonaj pomiaru.

3.  Dotknij ikony AVE/ΔEV  na dole ekranu w celu 
włączenia funkcji kontrastu. Światłomierz ustawi 
wartość bazową z pomiaru dokonanego w punkcie 
2. (lub średniej z pomiarów w pamięci). Ikona 
będzie wyświetlana jako . 

4.  Włącz drugie światło (wypełniające, oświetlające 
włosy lub inne). Skieruje w jego kierunku schowaną 
kopułę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk pomiaru 8 . 
Na ekranie wyświetli się różnica pomiędzy pomiarem 
bazowym, a aktualnie dokonanym w krokach EV. Na 
skali analogowej zostaną zaznaczone oba wyniki.  
Tabela poniżej przedstawia kontrast w zależności od 
różnicy EV pomiędzy pomiarami. 

Różnica mierzona w EV Kontrast
1 2:1

1.5 3:1
2 4:1
3 8:1
4 16:1

5.  W celu powrotu do standardowego trybu pomiaru naciśnij ponownie ikonę AVE/ΔEV .

•�W celu pomiaru ostatecznej ekspozycji, przekręć kopułę do pozycji górnej, włącz wszystkie światła i dokonaj pomiaru 
kierując kopułę (z miejsca oświetlanego obiektu) w kierunku aparatu.   
•�Funkcję kontrastu można również wykorzystać podczas pomiarów światła odbitego. 

Pierścień sterujący kopułą 2

Ustaw 
wartości

Dotknij ikony 
AVE/ΔEV

Przykład pomiaru dla 
głównego źródła światła

Przykład aktywnej funkcji 
kontrastów

Zmierzona wartość przesłony 
dla głównego źródła światła

Różnica podana w EV podczas 
pomiaru drugiego źródła światła. 

Zapamiętana 
wartość przesłony 
dla głównego źródła 
światła.

Wartość bieżącego pomiaru

Ustawione 
wartości
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6-6. Funkcje dostępne w „Menu” 
6-6-1. Zmiana ustawień skali analogowej 

Skala analogowa na dole ekranu przedstawia graficzne ostatnio zmierzoną wartość, wartości 
zapamiętane w pamięci, wartość średnią oraz zakres dynamiki w ustawionym profilu 
ekspozycji. 
Skala może być wyświetlana w dwóch trybach. 

1.  Wciśnij przycisk menu 7  na światłomierzu. 
(szczegóły str. 21)

2.  Wybierz „1. Set Analog Scale” 
3.  Wybierz jedną z dwóch dostępnych metod 

wyświetlania skali analogowej. 
4.  Potwierdź wybór wciskając „OK”. Jeśli nie chcesz 

wprowadzać zmian, naciśnij „Cancel”

6-6-2. Funkcja kompensacji ekspozycji
Światłomierz pozwala wprowadzić wartość kompensacji ekspozycji z dokładnością do 0.1 EV 
w zakresie +/-9.9EV. Kompensacja może zostać ustawiona zarówno dla światła padającego 
jak i odbitego. 

Kompensacja ujemna: 
 Jeżeli chcesz, aby zdjęcia były ciemniejsze ustaw kompensacje ujemną. 

Kompensacja dodatnia:
 Jeżeli chcesz, aby zdjęcia były jaśniejsze ustaw kompensacje dodatnią.  
Wynik kompensacji ujemnej oraz dodatniej może zostać odwrócony za pomocą wyboru 
odpowiedniej funkcji w ustawieniach użytkownika. (szczegóły str. 55)

1.  Upewnij się, że został wybrany właściwy tryb 
pomiaru.

2.  Wciśnij przycisk menu  7  na światłomierzu. 
(szczegóły str. 21)

3.  Wybierz „2. Set Exposure Compensation” 
4.  Wprowadź, korzystając z klawiatury, wielkość 

potrzebnej kompensacji w stopniach EV. Po 
wpisaniu poprawnej wartości, potwierdź 
naciskając „OK”. Światłomierz powróci do Ekranu 
Menu.  

Ekran wyboru skali analogowej 
(dla światła padającego)

Skala z 
mierzonymi 
wartościami

Skala EV

Ekran wprowadzania wartości 
kompensacji ekspozycji

6-5-2. Wybór współczynnika filtra.
L-478 pozwala wprowadzić do 4 filtrów jednocześnie. 
Podawane wyniki będą skorygowane o sumę ich 
współczynników. 
Wybierz tylko filtry, które będą zastosowane podczas 
pomiaru.

1) Ustawianie wartości kompensacji filtra
1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na dole 

Ekranu Pomiarów. 
2.  Wybierz „Filter Compensation”.
3.  Wybierz opcję „Filter Pack in Use”. Jeżeli na 

żadnym z przycisków nie wyświetla się nazwa 
filtra, kliknij w jeden z nich. Na ekranie pojawi się 
lista najczęściej używanych filtrów. 

4.  Wybierz filtr poprzez jego naciśnięcie. Światłomierz 
powróci do ekranu o nazwie „Filter Pack in Use”. 
Jeżeli nie widzisz filtra, który chcesz wprowadzić, 
skorzystaj z strzałek ▲/▼ lub przesuń palcem na 
pasku w celu przewinięcia listy.

5.  Powtarzaj naciskanie przycisków 1, 2, 3, 4 w 
celu wybrania pożądanej grupy filtrów. Wybór 
potwierdź naciskając „Close”. 

6.  Wyświetli się Ekran Ustawień Kompensacji Filtra. 
Będą na nim wyświetlone wybrane filtry oraz 
zaznaczona jedna z 3 opcji.

7.  Wciśnij „OK” w celu potwierdzenia wyboru i 
przejścia do Ekranu Pomiarów.

•�Na stronie 66 podane są domyślnie zaprogramowane filtry. 
Zmiana ustawień tych filtrów opisana jest na stronie 60.
 

6-5-3. Usunięcie kompensacji filtra
1.  Dotknij ikony narzędzi  znajdującej się na dole 

Ekranu Pomiarów. 
2.  Wybierz „Filter Compensation”.
3.  Wybierz opcję „No Filter”. 
4.  Potwierdź wybór poprzez naciśnięcie „OK”

Ekran Narzędzi

Ustawione filtry

Ekran Ustawień Kompensacji Filtra

Wartość 
bieżącej 
kompensacji 
filtra

Ekran Ustawień Kompensacji 
Filtra

Wprowadź 
wartość

Poprzednio 
wprowadzona 
wartość
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6-6-3. Ustawienia użytkownika 
Poniższa tabela ułatwia szybką zmianę wybranych ustawień.

1) Lista ustawień użytkownika. 

Numer Nazwa funkcji Możliwe ustawienia
Ustawienie 

fabryczne.

1 Przyrost T+F 1 krok*1 1/3 kroku 1/2 kroku - 1 krok
2 Wyświetlanie co 1/10 kroku*2 On Off - - On
3 Metoda działania kompensacji Metoda 

addytywna 
Metoda 
subtraktywna

- - Metoda 
addytywna

4 Zamiana przycisku pomiaru/ 
pamięci*3

Standardowe Odwrócone Auto-
odwracanie*3

- Standardowe

5 Światło zastane*4,8 On Off - - On
a) T Priorytet czasu naświetlania*4 On Off - - On
b) F Priorytet przesłony (f-stop)*4 On Off - - On
c) T+F Priorytet czasu naświetlania i 

przesłony*4
On Off - - Off

d) Tryb HD*4 On Off - - Off
e) Tryb Cine*4 On Off - - Off

6 Światło błyskowe*5,8 On Off - - On
a) Błysk bezprzewodowy*5 On Off - - On
b) Błysk przewodowy*5 On Off - - On
c) Błysk bezprzewodowy wyzwalany 

radiowo*5,6 (tylko dla L-478DR)
On Off - - On

c)-1 Preferencje systemu radiowego*6

(tylko dla L-478DR)
ControlTL Standard ControlTL 

+
Standard

ControlTL 
+
Standard

d) Wielokrotny Błysk 
(Skumulowany)*5,7

On Off - - Off

7 Informacje dodatkowe Brak EV Natężenie 
światła

- Brak

8 Jednostki natężenia światła Lux (lx) or 
cd/m2

Foot-
candle (fc) 
or Foot-
lambert 
(fl)

- - Lux (lx) or 
cd/m2

9 Indywidualne wyświetlanie przy 
pomiarze natężenia światła

On Off - - Off

10 Kolor tła Czarny Biały Różowy Niebieski Czarny
11 Automatyczne wyłączenie 5 min. 10 min. 20 min. Nigdy 5 min
12 Jasność wyświetlacza Jasny Normalny Ciemny - Jasny
13 Automatyczne przyciemnienie 

ekranu
20 sec. 40 sec. 60 sec. Nigdy 20 sec.

14 Przywróć ustawienia fabryczne *9 Wybierz [OK] by przywrócić ustawienia fabryczne lub [Cancel] aby 
anulować

*1  Niezależnie od ustawienia nr. 2, będą wyświetlane kroki z wartościami dziesiętnymi. 
*2 Zmiana tej opcji wpływa tylko na ustawienia kroków co 1/3 i ½ wartości.
*3  Automatyczna zmiana przycisku pomiaru  8  oraz przycisku pamięci 5  polega na tym, że w trybie pomiaru światła 

padającego będzie włączone ustawienie standardowe, a w trybie światła odbitego odwrócone.  
*4  Ustawienie kategorii „Światło zastane” do pozycji „off” zablokuje możliwość dokonywania pomiarów w trybach od „a) 

T- priorytet czasu naświetlania” do „e) Tryb Cine”
*5  Ustawienie kategorii „Światło Błyskowe” do pozycji „off” zablokuje możliwość dokonywania pomiarów w trybach „a) Błysk 

bezprzewodowy” do „d) Wielokrotny błysk bezprzewodowy (skumulowany)
*6 Ustawienie kategorii „Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo” zablokuje podmenu „c-1) Preferencje systemu 
radiowego”
*7  Ustawienie kategorii „Błysk skumulowany” uaktywni w ekranie trybów pomiarów opcje: „Wielokrotny błysk bezprze-

wodowy (skumulowany)”, „Wielokrotny błysk przewodowy (skumulowany) oraz „Wielokrotny błysk bezprzewodowy 
wyzwalany radiowo”(tylko dla L-478DR).

*8  Po wyłączeniu kategorii „Światło zastane” oraz „Światło Błyskowe”, światłomierz będzie pracował tylko w trybie „T- 
priorytet czasu naświetlania”.

*9  Opcja ta przywraca ustawienia domyślne. Dotknij „OK” w celu ich przywrócenia lub anuluj operację wciskając „Cancel”. 
 

W niniejszej instrukcji wszystkie nazwy trybów zostały przetłumaczone na język polski, zachowując ich oryginalną 
pozycję. (np. „b) błysk przewodowy” jest odpowiednikiem „b) Cord-in Mode” w światłomierzu).

•�Kompensacje należy wprowadzić (jeśli nastanie taka potrzeba) dopiero po wykonaniu wystarczającej ilości zdjęć 
testowych. 

•�Po wprowadzeniu kompensacji ekspozycji na pasku tytułowym pojawi się ikona   
•�Wartość wprowadzonej kompensacji jest pokazana na Ekranie Informacji obok ikony   
• Światłomierz, fabrycznie, ustawiony jest odwrotnie od stosowanej w Polsce metody wprowadzania kompensacji ekspo-

zycji. Oznacza to, że dodatnia kompensacja (zwiększa wartość przesłony lub skraca czas naświetlana)[=plus] i w efekcie 
powoduje niedoświetlone zdjęcia (ciemniejsze) oraz kompensacja ujemna (zmniejsza wartość przesłony lub wydłuża 
czas naświetlania)[=minus] i w efekcie daje prześwietlone zdjęcia (jaśniejsze). Metodę tę można zmienić w ustawieniach 
użytkownika (szczegóły str. 55).
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2) Edycja profilu
1.  Wciśnij przycisk menu  7  na światłomierzu. 

(szczegóły str. 21)
2.  Dotknij „5. Check/ Edit Profile”.
3.  Korzystając ze strzałek ▲/▼ lub przesuwając 

palcem nad paskiem przewijania znajdź 
pożądaną nazwę profilu z której chcesz 
skorzystać lub, którą chcesz edytować.  

4.  Dotknij kwadratu po lewej stronie. Zaznaczone 
profile będą widoczne na ekranie w pozycji 
„4. Set Profile”. (Aktywne profile, które można 
wykorzystać mają obok nazwy znaczek      . W 
celu ich wyłączenia dotknij ponownie kwadratu 
□.)

5.  Dotknij nazwy profilu w celu jego edycji.
6.  Wybierz „Edit Profile Name”. Wyświetli się 

klawiatura. Wpisz nazwę (max. 31 znaków) i 
potwierdź przyciskiem „OK”. 

7.  Dotknij jednej z wyświetlanych ikon trybu 
pomiaru  (światła zastanego/ błyskowego) i 
metody pomiaru (światła odbitego/ padającego).

8.  Korzystając ze strzałek  ▲/▼ lub przesuwając 
palcem nad paskiem przewijania znajdź 
pożądaną wartość ISO i dotknij ją.

Ekran Edycji Profili
2) Zmiana ustawień użytkownika

1.  Wciśnij przycisk menu 7  na światłomierzu (szczegóły 
str. 21)

2.  Dotknij opcji „3. Custom Setting” w celu 
wyświetlenia ustawień użytkownika.

3.  Korzystając ze strzałek  ▲/▼ lub przesuwając 
palcem nad paskiem przewijania znajdź nazwę 
ustawienia i dotknij ją. 

4.  Wybierz odpowiednią opcję. Obok wybranej pozycji 
pojawi�się�symbol�„•”�

5.  Potwierdź wybór wciskając „OK”. Jeśli nie chcesz 
wprowadzić zmian, naciśnij „Cancel”

6.  Powtarzaj kroki od 3. do 5. w celu ustawienia 
innych opcji użytkownika.

7.  Wciśnij przycisk menu  7 , aby powrócić do 
ekranu pomiarów.

6-6-4. Profil ekspozycji aparatu
W światłomierzu L-478D/DR można zapamiętać do 10 profili aparatu. Profil może zostać 
stworzony poprzez wykorzystanie tablicy profilowania ekspozycji (ang. Sekonic Exposure 
Profile Target) wraz z dołączonym oprogramowaniem do transmisji danych. Istnieje również 
możliwość wykorzystania innej metody testowej i ręcznego wprowadzenia danych.  Stworzony 
profil można z łatwością włączyć oraz edytować. 
1)  Wybór profilu ekspozycji aparatu.

1.  Wciśnij przycisk menu 7  na światłomierzu. 
(szczegóły str. 21)

2.  Dotknij „4. Set Profile”.
3.  Korzystając ze strzałek  ▲/▼ lub przesuwając 

palcem nad paskiem przewijania znajdź nazwę 
profilu (Profil można dodać oraz usunąć w 
pozycji „Check/Edit Profile” znajdującej się w 
menu) 

4.  Dotknij pożądaną nazwę profilu. Światłomierz 
uruchomi profil oraz powróci do Ekranu Pomiarów. 
.

Ekran Ustawień Użytkownika

Przykładowy ekran ustawień
 (przyrost T+F)

Zaznaczone profile są wyświetlane 
na Ekranie Wyboru Profilu 
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6.  W celu potwierdzenia zmian wciśnij „OK”. (Wciśnij 
„Cancel”, aby anulować)

7.  Wciśnij przycisk menu  7  w celu powrotu do 
Ekranu Menu. 

8.  Wprowadzone wartości pojawią się na końcu 
listy po wyborze ikony ISO w trybie HD CINE oraz 
CINE. (Wartości standardowe: od 1 kl.s do 1000 
kl./s, pozostałe będą wyświetlane po wartości 
1000 kl./s)  

6-6-6. Edycja Kąta Migawki
W światłomierz można wpisać do 20 wartości kąta migawki w zakresie od 0.001 stopnia do 360 
stopni. 

1.  Wciśnij przycisk menu  7  na światłomierzu 
(szczegóły str. 21)

2.  Dotknij „7. Edit Shutter Angle”. 
3.  Dotknij kwadratu po lewej stronie □. Wybrane 

kąty migawki będą dostępne w trybie pomiaru 
CINE. (W celu ich wyłączenia dotknij ponownie 
kwadratu □). 

4.  Korzystając ze strzałek ▲/▼ lub przesuwając 
palcem nad paskiem przewijania znajdź 
pożądaną pozycję i wybierz ją. 

5.  Dotykając przycisków wprowadź pożądaną 
wartość kąta migawki. (szczegóły str. 13) 

6.  W celu potwierdzenia zmian wciśnij „OK”. (Wciśnij 
„Cancel”, aby anulować)

7.  Wciśnij przycisk menu 7  w celu powrotu do 
Ekranu Menu. 

8.  Wprowadzone wartości pojawią się na końcu 
listy po wyborze ikony ANG w trybie CINE. 
(Wartości standardowe: od 1 stopnia do 358 
stopni, pozostałe będą wyświetlane po wartości 
358 stopni). 

Ekran wyboru edycji kąta 
migawki

Ekran wprowadzania kąta 
migawki 

9.  Wprowadź/ edytuj charakterystykę profilu. 
a.  Wciśnij +/- lub przesuń palcem nad skalą w 

celu ustawienia kompensacji ekspozycji w 
zakresie +/- 5 EV.

b.  Wciśnij +/- lub przesuń palcem nad skalą, 
aby ustawić zakres dynamiki oraz punkty 
graniczne w zakresie +/-10EV.  
*  Punkty graniczne nie mogą przekraczać 

wartości zakresu dynamiki. 
c.  W celu potwierdzenia zmian wciśnij „OK”. 

(Wciśnij „Cancel”, aby anulować lub „Default” 
by przywrócić ustawienia domyślne). 

10.  Wciśnij „Close” by powrócić do Ekranu Edycji 
Profilu.

11.  Wciśnij „Close” by powrócić do Ekrany Wyboru 
Profilu do Zmiany/ Edycji. 

6-6-5. Edycja ilości klatek na sekundę
W światłomierz można wpisać do 20 wartości ilości klatek na sekundę w zakresie od 0.001 do 
9999.999 (kl./s). .

1.  Wciśnij przycisk menu  7  na światłomierzu 
(szczegóły str. 21).

2.  Dotknij „6. Edit Frame Rate”.
3.  Dotknij kwadratu po lewej stronie □ Wybrane 

ilości klatek na sekundę będą dostępne w 
trybach pomiaru HD CINE oraz CINE. (W celu ich 
wyłączenia dotknij ponownie kwadratu □ ).

4.  Korzystając ze strzałek  ▲/▼ lub przesuwając 
palcem nad paskiem przewijania znajdź 
pożądaną pozycję i wybierz ją. .

5.  Dotykając przycisków wprowadź pożądaną 
wartość ilości klatek na sekundę. (szczegóły str. 
13) 

Ekran wyboru wartości SO

Ekran edycji charakterystyki 
profilu

Wartość 
kompensacji 
ekspozycji

Zakres 
dynamiki (+)

Punkt graniczny (+)
Punkt graniczny (-)

Zakres 
dynamiki(-)

Ekran wprowadzania ilości klatek na sekundę

Ekran wyboru edycji ilości 
klatek na sekundę 

Zaznacz jeśli dana wartość ma być wyświetlana w 
ustawieniach ilości klatek na sekundę na Ekranie 

Pomiarów

Zaznacz jeśli dana wartość ma być 
wyświetlana w ustawieniach kąta 

migawki na Ekranie Pomiarów
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6-6-7. Edycja nazw filtrów 
W światłomierz można wprowadzić do 30 filtrów. Dane te składają się z nazwy oraz wartości kompensacji. 
* Kompensacja filtra może zostać ustawiona w zakresie +/-5EV, w 
krokach co 1/10 wartości.  
*  Na stronie 66 podane są domyślnie zaprogramowane filtry. 

1.  Wciśnij przycisk menu  7  na światłomierzu (szczegóły str. 
21)

2.  Dotknij „8. Edit Filter”.

3.  Dotknij kwadratu po lewej stronie  □. Wybrane filtry będą 
dostępne na ekranie „Filter pack in use” znajdującym się 
w narzędziach. (W celu ich wyłączenia dotknij ponownie 
kwadratu □) 

4. Korzystając ze strzałek  ▲/▼ lub przesuwając palcem nad 
paskiem przewijania znajdź pożądaną pozycję i wybierz ją. 

5.  Zmień nazwę filtra poprzez wciśnięcie  „Edit Filter Name”. 
Wyświetli się klawiatura. Wprowadź nazwę (max. 31 
znaków) i potwierdź ją naciskając „OK”. (szczegóły str. 13) 

6. Zmień wartość kompensacji filtra poprzez wciśnięcie „Edit 
Filter Comp. Value”. Wprowadź wartość i zatwierdź naciskając 
„OK”.   
 

•�W pozycjach od 1 do 24 wyświetlają się domyślnie zaprogramowane filtry (szczegóły str. 66). Użytkownik może zmienić 
ich nazwy oraz wartości kompensacji. 
•�Pozycje 25-30 służą do wprowadzenia dodatkowych filtrów zgodnie z potrzebami użytkownika. 

7.  Wciśnij „Close”. Powtarzając kroki od 3. do 6. stwórz lub 
edytuj pozostałe nazwy i wartości filtrów. .

 
8.   Wciśnij przycisk menu  7 . Światłomierz powróci do 

Ekranu Menu. 

Ekran edycji filtra Ekran edycji nazwy filtra

Ekran wyboru nazwy filtra 
do edycji

Ekran edycji fIltra

Ekran edycji filtra

Ekran edycji kompensacji filtra

Przycisk do 
zmiany nazwy 
filtra

Przycisk 
do zmiany 
kompensacji 
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6-7. Ustawienia sprzętowe

W ustawieniach sprzętowych można skalibrować mierzone wartości, dostosować ekran 
dotykowy, powrócić do ustawień fabrycznych oraz zmienić informację o użytkowniku. 

1) Ekran Ustawień Sprzętowych.
1.  Gdy światłomierz jest wyłączony, najpierw 

wciśnij i przytrzymaj przycisk menu  7  ), 
trzymając go, włącz światłomierz przyciskiem 
zasilania 10  Urządzenie wyświetli Ekran 
Ustawień Sprzętowych 

2. Dotknij przycisku odpowiadającemu czynności 
którą chcesz wykonać. 

a. Kalibracja użytkownika (User Calibration) 
  Światłomierz jest skalibrowany zgodnie z 

standardami firmy Sekonic. Jednakże, posiada 
możliwość kalibracji w zakresie +/-1EV co 
1/10 wartości. 

b. Dostosuj Ekran Dotykowy (Adjust Touch 
Panel)
  Ze względu na różny rozmiar palców 

użytkowników, światłomierz pozwala 
skalibrować miejsce dotyku przy krańcach 
ekranu. 

c. Ustawienia fabryczne (Factory Setting)
  Przywraca ustawienia fabryczne. Wszystkie 

wprowadzone zmiany będą usunięte.  
d. Zmień informację o użytkowniku (Edit User 
Information)
  Wprowadzone informacje służą do 

rozróżnienia tego światłomierza od innych 
urządzeń. Użytkownik może wprowadzić 
swoje dane kontaktowe, które mogą być 
przydatne w razie zagubienia L-478D/DR. 
(max. 31 znaków)

  Informacje o użytkowniku mogą zostać 
wyświetlone poprzez wciśnięcie ikony 
(IKONA) na Ekranie Pomiarów. 

3.  Wciśnij przycisk zasilania 10 , aby wyłączyć 
światłomierz.

Przycisk menu 7 Przycisk zasilania 10

Ekran Ustawień Sprzętowych

2) Kalibracja Użytkownika 
1.  Dotknij przycisku [User Calibration] w 

ustawieniach sprzętowych. 
2.  Korzystając z przycisków [+0.1EV] oraz [-0.1EV] 

umieszczonych na dole ekranu wprowadź 
pożądaną wartość.
*  Podczas wprowadzania korekty można 

dokonywać pomiarów. Ułatwia to 
dostosowanie wyników dwóch różnych 
światłomierzy dla jednego źródła światła. 

3.  Po wprowadzeniu zmian dotknij „Close”. L-478D/
DR przejdzie do Ekranu Pomiarów. 

3)  Dostosuj Ekran Dotykowy
1.  Dotknij przycisku [Adjust Touch Panel] w 

ustawieniach sprzętowych. 
2.  W lewym, górnym rogu pojawi się biały znacznik. 

Dotknij go. Na ekranie pojawi się czerwony 
znacznik w miejscu dotknięcia.  

3.  Pojawi się kolejny biały znacznik w innym 
miejscy ekranu. Należy powtórzyć krok 2. 
ośmiokrotnie.

4.  W celu potwierdzenia na ekranie o nazwie 
[Data is determined] naciśnij przycisk  „OK”. 
Światłomierz powróci do Ekranu Pomiarów. 

 Jeśli chcesz anulować kalibrację, wciśnij przycisk 
„Cancel”.  

Ekran kalibracji użytkownika

Ekran kalibracji wyświetlacza 
dotykowego

Ekran potwierdzający 
wprowadzoną kalibrację

Wartość 
kalibracji

Biały 
znacznik

Miejsce 
dotknięcia
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4)  Ustawienia fabryczne 
1.  Dotknij przycisku [Factory Setting] i w 

ustawieniach sprzętowych. 
2.  Jeżeli chcesz kontynuować przywracanie 

ustawień fabrycznych wybierz [Yes]. (Wybierz 
[No], aby anulować) 

3.  Ponownie potwierdź swój wybór wciskając [Yes]. 
Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone. 

 

5)  Informacja o użytkowniku
1.  Dotknij przycisku  [Edit User Info] w ustawieniach 

sprzętowych. 
2.  W górnej części ekranu zostanie wyświetlona 

bieżąca informacja o użytkowniku. Wprowadź 
zmiany (max. 31 znaków) i potwierdź 
przyciskiem [OK] 

3.  Informacja o użytkowniku podawana jest na 
Ekranie Informacji.  

Ekran potwierdzający przywrócenie 
ustawień fabrycznych

Ostateczne potwierdzenia 
przywrócenia ustawień 

fabrycznych

7 Akcesoria opcjonalne (sprzedawane 
osobno)
•� Przewód synchronizacyjny 

Pięciometrowy przewód z trzema wtyczkami, 
umożliwiający jednoczesne podłączenie 
światłomierza, lampy i aparatu.

•� 18% Standard Gray Card
Standardowa szara tablica (18%) wraz z pokrowcem 
o wymiarach 10x11 cm, po złożeniu mieści się w 
kieszeni.

•� Tablica profilowania ekspozycji II
Szara karta do profilowania ekspozycji i kalibracji 
światłomierza o wymiarach 350x120mm. Z jednej 
strony ma pole z 18% szarością otoczone przez 25 
innych pól (Zmieniają one jasność co 1/6 wartości). 
Druga strona – 18% szarość służy do doboru 
balansu bieli i pomiaru punktowego. 

•� Tablica profilowania ekspozycji.
Szara karta do profilowania ekspozycji i kalibracji 
światłomierza. Ma wymiary 260x160mm. Z jednej 
strony naniesiono na nią dziewięć pól odcieni 
szarości, wraz z pełną czernią i bielą, z drugiej – 
szarość 18% do doboru balansu bieli i pomiaru 
punktowego. 

•� wizjer o 5 stopniowym polu widzenia
Wizjer do pomiaru punktowego dedykowany do 
światłomierza Sekonic L-478 D/DR. Nasadka o 5 
stopniowym polu widzenia umożliwia  precyzyjny 
pomiar na odległość, szczególnie przydatny przy 
fotografii scenicznej, sportowej lub krajobrazowej. 
Niezbędny do kalibracji światłomierza do zakresu 
dynamicznego aparatu cyfrowego lub kamery 
wideo z wykorzystaniem oprogramowania do 
transmisji danych firmy Sekonic.  
 

Ekran zmiany informacji o 
użytkowniku
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8 Zaprogramowane Filtry
Domyślnie w światłomierzu zaprogramowano 24 filtry. Użytkownik może zmienić ich nazwę 
oraz wartość kompensacji. (szczegóły str. 60). 

Nr Nazwa filtra Kompensacja 

1 CTO Double -2.1

2 CTO Full -1.1

3 CTO Three-Quarter -0.8

4 CTO Half -0.5

5 CTO Quarter -0.3

6 CTO Eighth -0.1

7 No.85 -0.8

8 CTB Double -3.3

9 CTB Full -1.5

10 CTB Three-Quarter -1.3

11 CTB Half -0.9

12 CTB Quarter -0.4

13 CTB Eighth -0.3

14 Minusgreen Full -0.9

15 Minusgreen Half -0.5

16 Minusgreen Quarter -0.3

17 Minusgreen Eighth -0.2

18 Plusgreen Full -0.4

19 Plusgreen Half -0.2

20 Plusgreen Quarter -0.1

21 Plusgreen Eighth -0.2

22 ND0.3 -1.0

23 ND0.6 -2.0

24 ND0.9 -3.0

9 Dane techniczne
Typ/�rodzaj� •�Cyfrowy�światłomierz�do�światła�zastanego�i�błyskowego
Metoda�pomiaru� •�Światło�padające�i�odbite
Detekcja�światła� •�Padającego� �Wysuwana�kopuła�do�pomiaru�przestrzennego�lub�

płaskiego
� •�Odbitego����� Wizjer�o�5�stopniowym�polu�widzenia
Element�pomiarowy� •�Krzemowe�diody�
Tryby�pomiaru� •�Światła�zastanego� Priorytet�przesłony
   Priorytet czasu
   Pomiar EV 
   Tryb Cine 
   Tryb HD Cine 
   Pomiar natężenia oświetlenia (lux, foot candle) 
   Pomiar jasności (foot-lambert, cdm2) 
� •�Światła�błyskowego� Błysk�przewodowy�(pojedynczy/�skumulowany)�
   Błysk bezprzewodowy (pojedynczy/ skumulowany)
    Błysk bezprzewodowy wyzwalany radiowo (pojedynczy/ 

skumulowany) (tylko dla L-478DR) 
Zakres pomiarowy (ISO100) 
� •�Światło�zastane� �padające�od�EV-2�(F2.0,�15�sec)�do�EV22.9�(około�F22.9,�

1/8000 sec) 
   odbite od EV3.0 do EV19.9
� •�Światło�błyskowe� padające�od�F1.0�do�F128.9
   odbite od F2.8 do F128.9
� •�Natężenie� od�0.63(EV-2.0)�do�2,000,000�(EV19.6)�lux
   od 0.10 (EV-2.0) do 180,000 (EV19.6) foot candle 
� •�Natężenie� (Światło�odbite)
   od 1.0 (EV3) do 980,000 (EV22.9) cdm2 
   od  0.29 (EV1.5) do  290,000 (EV22.9) foot-lambert 
Powtarzalność�pomiarów� •�Maksymalne�odchylenia�±0.1EV�
Stała�kalibracji�� •�Światło�padające� Pomiar�przestrzenny�C�=�340,�Pomiar�płaski�C�=�250
� •�Światło�odbite� K�=�12.5
Zakres�wyświetlania� •�ISO� ISO�od�3�do�409600�(z�krokiem�1/3)�
� •�Czas�migawki�
  Światło zastane 30 min do 1/64000 sec (z krokiem 1, 1/2 i 1/3) 
   Inne możliwości: 1/200, 1/400 sec
  Błyskowe 30 min do 1/1000 sec (z krokiem 1, 1/2 i 1/3 )
    Inne możliwości: 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 
� •�Przesłony� F0.5�do�F162.2(z�krokiem�1/3)�
� •�kl/s� 1�do�1000,�plus�20�ustawień�użytkownika�
� •�Kąt�migawki� 1°do�358°�plus�20�ustawień�użytkownika�
� •�wartości�EV� EV-27.9�do�EV55.8�(Tylko�dla�światła�zastanego)
� •�Skala�analogowa� Skala�T��� 4s�do�1/2000(z�krokiem�1/3�)
   Skala F   F1.0 do F90(z krokiem 1/3 )
   Skala EV  -3EV do +3EV (światło padające, z krokiem 1/3)
     -7EV to +7EV (światło odbite, z krokiem 1/3)
   Natężenie w  lux   0 do 50,000 lux
   Natężenie w fc (foot candle) 0~5,000 fc
   Natężeniew  cd/m2 (kandela na metr kwadratowy)
       0~2,500 cd/m2

� � � Natężenie�w�fl�(foot-lambert)� 0~1,000�fl
� •�funkcja�kontrastu� � � -9.9EV�do�+9.9EV�(z�krokiem�1/10)�
� •�Kompensacja�filtra� � � -5.0EV�do�+5.0EV(z�krokiem�1/10)�
� •�ilość�filtrów�kompensacji� �Maksymalnie�4�filtry�jednocześnie���
� •�Wartość�skumulowana� � � �0�do�99�pomiarów�(Liczba�99�jest�maksymalną�

możliwą do wyświetlenia) 
� •�Wyświetlana�kompensacja� -9.9EV�do�+9.9EV�(z�krokiem�1/10)�
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Inne�funkcje� •�Kompensacja�ekspozycji�� -9.9EV�do�+9.9EV(z�krokiem�1/10)�����
� •�Profile�� � Maksymalnie�10
� •�Funkcja�analizy�błysku������������������������ 0�do�100%�(z�krokiem�10%�)
� •�Funkcja�pamięci� � do�9�pomiarów
� •�Funkcja�wyświetlenia/�wyczyszczenia�pamięci
� •�Funkcja�uśredniania
� •�Ekspozycja�poza�zakresem�pomiarów/�wartościami�wyświetlanymi
    Poniżej, Powyżej
� •�Sygnalizacja�stanu�baterii� 4-stopniowa
� •�Automatyczne�wyłączanie� Można�ustawić�w�Ustawieniach�Użytkownika����������������
� •�Podświetlenie�wyświetlacza� ON�(OFF�-�po�upływie�danego�czasu)�
� •�Blokada�wyświetlacza
� •�Ustawienia�użytkownika� 22�pozycje�(L-478D),�24�pozycje�(L-478DR)
Zasilanie� •�Bateria� � �dwie�baterie�AAA)

Zakres temperatur pracy
� •�-10oC�to�50oC�
Zakres temperatur przechowywania
� •�-20oC�to�60oC�
Wymiary� •�Około�57(szerokość)×140(wysokość)×26(grubość)mm�(bryła�bez�uwypukleń)
Masa� •�Około�130g�(L-478D�bez�baterii),�140g�(L-478DR�bez�baterii)
Dołączone akcesoria
� •��miękki�futerał,�pasek,�dwie�baterie�AAA,�Skrócona�instrukcja�obsługi,�CD-ROM�

[Instrukcja obsługi w języku angielskim i aplikacje] 

Niniejsza instrukcja obsługi i zawarte w niej specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego 
zawiadomienia.

10 Bezpieczne użytkowanie światłomierza

,

•	Uszkodzenie światłomierza może spowodować:
- jego upuszczenie i poddawanie go wstrząsom,
- zanurzanie go w wodzie, spryskiwanie wodą i korzystanie z niego podczas deszczu,
- przechowywanie w wilgotnych warunkach oraz wysokich temperaturach,
•	Należy unikać szybkich zmian temperatury, które mogą spowodować kondensację wilgoci w jego wnętrzu i 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. 
•	Pozostawienie światłomierza na bezpośrednie działanie słońca (w szczególności latem) lub urządzeń grzewczych 

może spowodować wzrost jego temperatury powyżej temperatury powietrza. Zachowaj ostrożność podczas 
korzystania z urządzenia w gorących lokalizacjach.  

Konserwacja, utrzymanie światłomierza
•	W przypadku zachlapania wodą, należy niezwłocznie wytrzeć urządzenie, korzystając z miękkiej tkaniny. Elementy 

mokrego światłomierza mogą pokryć się rdzą oraz korozją. 
•	Utrzymuj kopułę oraz element światłoczuły w czystości. Ich zabrudzenie lub porysowanie może spowodować 

pogorszenie precyzyjności pomiarów.  
•	Światłomierz należy czyścić miękką tkaniną. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny itp. 
•	W przypadku niepoprawnego działania lub uszkodzenia produktu należy skontaktować się z serwisem w celu jego 

naprawy



Dystrybutorem firmy Sekonic w Polsce jest:

Ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa
tel. 22 732 26 60
fax. 22 732 26 61
www.millroy.pl
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