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1. Korte inÍormatie
AÍb. ..4" Achteraanzicht

(r) draagogen
aansluiting lichtnet
hand-ontsteker
aan- en uitschakelaar
indicatie Ílitsparaatheid
schakelaar van verhelderingslamp
belichtingscontrole-indicatie
kiesschijf van het instelcentrum

AÍb. ,,8" Vooraanzicht

@ aansluitbus flitskabel en ScA-adapter
@ sensor
(, verhelderingslamp

@ quadrolight-Ílitslamp

@ omschakeling van gegevens bij groothoek

Afb.,,C" lnstelcentrum/diaÍragmarekenschijÍ

@ instelmerkje voor DIN

@ Íilmgevoeligheidsschaal DIN

@ diaÍragmaschaal voor handinstelling
(, aÍstandenschaal m/ft
(à Íilmgevoeligheidsschaal ASA

@ instelmerkje ASA

@ instelmerkje voor werken met winder

@ instelnok voor filmgevoeligheid

@ instelmeÍkje handinstelling ,,manual" 'll4 vermogen

e) instelmerkje handinstelling,,manual" 1 /2 vem,ogen
@ instelmerkje handinstelling ,,manual" vol vemogen
@ instelmerkje ,,TTL" (alleen bij ScA-gebruik)
@ instelstreep en instelmerk

@ 6 instelmerkies voor automaatdiaÍragma's

AFB.,,D" Bevestigingsblok

@ bevestigingsblok

@ grendelknop voor rail

@ snelkoppeling

Afr .,,E" Aanbrengen grooihoekvoorzet

AÍb. ,,F" lnzetten van de accu

@ aansluiting voor laden

@ laad-controlelampje

@ drukknopvergrendeling voor NC-accu, Íesp. batteriihouder

AÍb. ,,G" Accu-laden

@ spanningkiezer

@ aansluitsteker voor het laden

Afr.,,H" Batteriihouder

@ vergrendeling van batterijhouderbodem

Afr. ,,J" Flitser, klaar om mee te nemen

Afb. ,,K" Flilser tiidens Ílitspauze

AÍb.: ,,L" Complete uitrusting, ÍlitsParaat

AÍlr. ,,M" Schema voor links/rechts zetten van de rail

inlegmoer
vastzetschroeÍ van bevestigingsblok
vastzetschroeÍ van snelkoppeling
klemband

AÍb.,,N" Functie-indicatie

@ LED-indicatie ,,Ílitsen met automaat" (groen)

@ LED-indicatie,,TTL"-SCA-gebruik (oranje)

@ LED-indicatie,,handinstelling" (rood)

@ LED-indicatie ,,werken met winder" (geel)

AË. ,,O'Opzettën van reductieglaasie 45-44
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Technische gegevens

Richtgetal voor 21 DIN/100 ASAJitm:
Richtgetal bij werken met winder
voor 27 DIN/400 ASA-Íitm:
Lichtbundel ca.:

Lichtbundel met groothoekvoozet ca.:
Lichtbundel met tweede reflector ca.:
Lichtverdeling met ingeschakelde

tweede reflector ca.:

Quadrolightref lector zwenkbaar:

Kleurtemperatuur ca.:

Belichtingsautomaat met
6 werkdiaÍragma's:

Sensomeethoek ca.:

Filmgevoeligheid jnstellingen:

Stroombronnen:

Snellading accu ca.:

Flitsduur ca.:
bij 1/2 vermogen ca.:
biJ 1/4 vermogen ca.:
bij werken met winder ca.:
Aantal flitsen ca.:

met NC-accu
met gewone alkali-mangaan batterijen
met speciale alkalimangaanbatterijen
met netapparaat N 22

Flitsvolgtijden ca.:
met NC-accu:
met gewone alkali-mangaan-batterijen:
met speciale alkalimangaanbatteri,en:
met netapparaat N 22:
bij werken met winder

(alleen NC-accu)

Synchronisatie:

'met handinstelling
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AÍmetingen
(hoogte x breedte x dikte) ca 247 x92 x 102mm

45 (mere0 148 (Íeer)

'14 (meter) 46 (Íeet)

horizontaal 620, verticaal 420

horizontaal 650. verticaal 600

horizontaal 650, vertlcaal 450

OuadrolightreÍlector 85 %
tweede reÍlector '15 o/.

horizontaal 3600
verticaal 900 (in 6 trappen
inklikkend)

5600 K

2,8 4,5-5,6 8-11-16
250

15 30DtN/25 800ASA
Nc-accu 45 40
6 alkali-mangaan-batterijen
type IEC LRO (mignon)
netapparaat N 22

5 uur, ook extern mogelijk

1/300' ... 1/20000 sec.
1 /1 000
1 /2500
1 /'1 0000 seconde

50' ... 2000
100 r ... 2600
140 r ... 3600
ongelimiteerd

7 * ... 0,3 seconde
13 " ... 0,3 seconden
'11 " ... 0,3 seconden
18 " ...0.3 seconde
2 Ílitsen per seconde

laagspannings-thyristor
ontsteking

Gewicht (zonder stroombronnen) ca.: 650 gram

Volgende accessoires worden meegeleveÍd bij
l\4ecablitz 45 CT 4-Batterij

Mecablitz 45 CT 4-NC

Extra accessoires:

Rail 45 36
Flitskabel 45 47
Batterijhouder 45 39
Groothoekvoorzet 45 42
Reductieglaasje 45 44

als bil Mecablitz 45 CT4-batt. plus
Acculadet 4O2.12 oÍ 7O0 ... 7 10

Nc-accu 45 40

zie hooÍdstuk 9.2. (aÍb. @ ...)
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Bichtgetallen.tabel
(voor Ílitsen met handinstelling met vol vermogen)

Filmgevoeligheid Richtgetallen

ASA metersysteem feetsysteem

42
47

12
IJ

14

16
17

18
19
20

21

22

25
26

27
28
29

JU
31

32

33
34
35

36

400
500
650

800
1000
1 250

1 600
2000
2500

3200

90
10'1

113

127
142
160

179
n1
226

253

De richtgetallen Bg ... voor de lichtvermogentrappen verkrijgt men door de
richtgetallen Rg voor vol vemogen te vermenigvuldigen met de
richtqetallenÍactor F ...

Funclie
'1l2 lichtuermogen
1/4 lichtuermogen
winder
Voorbelden:

Richtgetal voor .l/2 lichtvermogen en 14 DIN/20 ASAJilm
R$n: 20 x 0,7 = 14 (meter)

Bichtgetal voor werken met winder en 33 DIN/1600 ASAJilm
Bgw = tzg x 0,16 = 29 (meter)

2. Wetenswaardigheden oveÍ uw Mecablitz 45 CT 4

De Mecablitz 45 CT 4 wordt in lwee varianten geleverd, als Mecablitz 45 CT 4-NC

en als Mecablitz 45 CT 4-batterij. De Ílitser is bii beide varianten gelijk. Het

verschil zit in de slroomvoeding. De Mecablitz 45 CT 4-batterij kan
uitgebreid worden met de laadset B 45 (= NC-accu mel laadapparaat) tot een

door een NC-accu gevoede Ílitser (korte Ílitsvolgtijden) zie 9. Extra accessoires

De Mecablitz 45 CT 4 is een flitser met een groot vermogen in de modernste
techniek uitgevoerd. Zijn uitmuntende kenmerken ziin:

Dedicated System SCA-300. De adapters (extra accessoire) maken de aanPassing
van de Ílitser mogelijk aan de speciale ÍlitsÍuncties van systeemcamera's van de

merken Canon, Contax, Leitz, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Yashica, Ricoh,

Cosina. Chinon.
Meerdere ScA-adapters zijn in voorbereiding.
Universeel zwenkbare quadrolightreÍlector. Daardoor kunt u indirect Ílitsen
zonder van het voordeel van de automatische belichtingssturing af te behoeven
zien.
Uitschakelbare tweede reÍlector voor verhelderende, Írontale veíichting bij het
indirecte flitsen (duo-licht-systeem)
Groothoekvoozet met automalische omschakeling van de gegevens-aanwijzing.
Belichtingsautomaat met 6 vrij te kiezen werkdiaÍragma's. Daamee kan men
gemakkeliik instel- en scherptediepte-problemen regelen.
Energie besparende thyristor-serieschakeling voor de lichÍegeling. Door deze
schakeling verkrijgt u, vooral in het dichtbijgebied, zeer korte oplaadtijden tussen.
de Ílitsen en een groler aantal Ílitsen per acculading oÍ batterilset.
Belichtingscontrole-indicator met langere brandtijd.
OvezichteliJk instelcentrum.

R9...:RGxF...
Richlgelallenfactor

7n - o't
\u-05
Fw = 0'16

53
59
66

74'
83
93

105
118
132

148
166
186

209
235
263

295
331
372

16
18
20

23
25

32
36
40

45
5U

64
71

80

o
8

10

12
16
20

25
32
40

50
&
80

100
-t25

160

200
250
320

417
468
525

589
661
742

832

JJ32



Flitsen met handinstelling bij vol, halÍ en kwart vermogen.
Werken met windercamera's.
Functje-indicatie met lampjes.
Laagspannings-thyristor-onisteking.
Stroomvoeding mogelijk door NC-accu's, batterijen of netapparaat N 22.

Ruime soner.ng prakt sche accessorÍes

Lees deze handleiding met aandacht, om van alle mogeliikheden, die dit
apparaat en ziin systeem u te bieden heeft, ten volle te kunnen proÍiteren!

3. Wenken voor de bediening

3.1. Stroomvoeding

De l\4ecablitz 45 CT 4 kan naar keuze gevoed worden door een NC-accu,
batterijen oÍ het netapparaat N 22.

3.1.1. NC-accu en batteriihouder

Om de NC-accu. resp. de batterijhouder eruit te nemen, moeten de beide
geribbelde druktoetsen É3 worden ingedrukt en daaraan de NC-àccu oÍ de
batterijhouder uit de staaf worden getrokken. Bij het inschujven moet men de
dÍuktoetsen eveneens indrukken, en door een lichte druk op de accu- oÍ
batterijhouderbodem (afd. ..F") laat men ze inklikken.

3.1.2. NC-accu-voeding

Vóór het eerste gebruik moet de NC-accu ca. 5 uuÍ worden opgeladen. De
accu kan zowel in de flitser, als ook extern worden geladen.

Als de accu in de Ílitser wordt geladen, dan mag de Ílitser tiidens de
laadperiode niet ziin ingeschakeld!
De aansluiting €r) voor de acculader zit in de bodem van de Nc-accu. Het
daarnaast zittende laadcontrolelampje {} brandt tijdens het Íaden.

Laden vanuit een wandcontactdoos
Voor het laden van de Nc-accu via het lichtnet (alleen wisselstroom 50... 60 Herz)
dient de acculader 402j2 aÍ 700 ..710.
Controleer of de acculader op de goede netspanning staat ingesteld. De
spanningkiezer,i4 zit naast de nets'tekerpennen van de acculader. Hii kan

met een schroevedraaiertje worden omgeschakeld. Eerst steker Cà van de
acculader in de aansluiting in de bodem steken, en daarna de acculader in de
wandcontactdoos.
De oplaadtijd voor een geheel lege accu is 5 uur. Als de accu gedeeltelijk
ontladen is, dan is de oplaadtitd overeenkomstig korter. Als men in twijfel
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verkeert, mag 5 uur worden geladen. Het doet de accu geen kwaad. als hil

een keer te lang wordt geladen. l\,4aar met het oog op ziln levensduur is het
beter de accu niet langer dan 5 uur te laden

Laden vanuit een 1 2 Volt-auto-accu
Via de auto-lader A 16 (extra accessoire) kan de accu direct vanuit een 12 Volt

auto-accu worden geladen. Omdal de accuspanning van de auto st ig1 bij

lopende motor. zrln er verschl lende oplaadt lden. Voor een geheel lege accu

is de oplaadtijd:
met stilstaande motor ca. 6 uur.
met lopende motor ca 4 uur.

ZelÍontlading van de NC-accu
Ook wanneer de f itser niet wordt gebruikt, verliest de Nc-accu vermogen. B l
een omgevingstemperatuur van 20c C bedraagt de zelfontlading ca. 1 'À pet

dag, waardoor na een bepaalde tijd de accu niet meer het volle aantal flitsen kan

leveren. Over hei algemeen adviseren wij daarom, wanneer het apparaat is

opgeborgen. elke 3 maanden de accu ca. 5 uur te laden
De zelfont adlng neemt blj hogere temperatuur toe. Het is raadzaam op reis in

warme landen de acculader mee te nemen.

3.1.3. Batterijvoeding

ln het apparaat passen alleen alkall-mangaan-batterijen in de maat IEC LB 6
(miqnoncellen) b.v. Daimon 242. Éver Ready NIN 1500. Mallory MN 1500,

UCAR 410, Vaïta nr.4006. e. a. Bijzonder geschikt voor het flitsen zijn: Berec

Super Power (LB 6). Daimon LongKtaÍ|242. Varta Photo V 1500 PX. Fuii Novel

Photo LB 6. enz. (alÍatretisch gerangschikt)

lnzetten en vervangen van batteriien (aÍb.,,H")
Batterijhouder uit de staaÍ nemen. Door beide grendeltoetsen 36 samen te
kniipen kan de bodem er worden ultgetrokken. Batteriien inzetten in de positie,

zoals in de houder is aangegeven. Dan de bodem, teMill de toetsen 3..6)

worden samengeknepen, er weer inzetten en tenslotte de complete
batterijhouder in de staaf schuiven.

Oppassen!
Uit lege batterijen kan loog lopen. dat de batterilcontacten beschadigt. Daarom
nooit uitgeputte batterijen in de batterlihouder laten zitten. Wordt de flitser voor
langere tijd opgeborgen, dan óók de batlerijen eruit halen en apart bewaÍen.

Lege batterijen niet in het vuur gooienl
Batterijen mogen niet worden geladen!

3.1.4. Netvoeding

Voor directe stroomvoeding vanuit de wandcontactdoos dient het netapparaat

N 22 (extra accessoire, in voorbereiding). De aansluiting hieruoor zit aan de

zijkant van de staaÍ. De Ílitser moet daarbij worden uitgeschakeld met

schakelaar r-j).

Bij grotere Ílitsseries van meeí dan 30 flitsen met vol vermogen (handinstelling of

automaat dichtbij de maimale reikwiidte) moet themische overbelasting worden

Jf,



voorkomen. Overschrijd daarom de volgende ílitsvolgtijden niet:
Bij contjnu werken (b.v. versnelde ciné-opnamen): interval tussen de Íjitsen
minstens 30 seconden.
Bij het werken met onderbrekingen maximaal 1O flitsen zo snel mogelijk
achterelkaar, daarna 4 minuten pauze, enz.

3.Í.5. lnschakelen

Aan/uitschakelaar -+ 
naar boven schuiven. Flood merkje wordt zichibaar.

Zodra de Ílitsparaatheidindicator g gaat branden, is de Ílitser klaar voor de
Ílits.
Het is niet beslist nodig de Mecablitz uit te schaketen bij korte onderbrekjngen
tijdens het flitsen. Vijf tot zes minuten flitsparaatheid komen overeen met de
energie voor één flits met vol vermogen. Alleen kort na het inschakelen van de
generator of na het ontsteken van een flits is enig geruis hoorbaar. De Írequentie
van het opgeladen apparaat ligt boven de mense,ijke gehoorgrens. Na het flitsen
niet vergeten de flitser uit te schakelenl
Opletlen!
Bij netvoeding met het netapparaat N 22 moet de schakelaarO uitgeschakeld zijn
(zwart merk zichtbaar)!

3.2. Synchronisatie en sluitertiid

Uw lvlecablitz moet altijd op het X-contact van uw camera worden aangesloten,
resp. moet de Ílitssynchroonschakelaar op ,,X" zijn gezet. Wanneer uw cantera
alleen een middencontact heeft in de accessoireschoen en verder geen
Ílitsaansluitingen, dan moet u de als accessoire verknlgbare SCA-ve;bindingskabel
300 A en voet 30'1 gebruiken.

Bij gebruak van de adapter van het ScA-systeem gaat de synchronisatie via de
adapter.
Let op de voorschriften van de camerafabrikant betreÍíende de sluitertijdl
Wanneer u bil spleetsluiters een kortere tijd instelt dan staat voorgeschreven,
dan krljgen de Íoto's aan één kant een donkere band. Langere tijden mogen
worden gebruikt. Voor centÍaalsluiters adviseren wii i /125 seconde te gebruiken.

3.3. Lichtbundel en groothoekvoorzet

Zonder groothoekvoorz el :

te gebruiken objectieven voor
Kleinbeeld 24 x 36 mm:
FormaatO x 6cm:

Met groothoekvoorzet:

te gebruiken objectieven voor
Kleinbeeld 24 x 36 mm:
Formaat6 x 6cm:
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620 horizontaal, 42o verlicaal

35 mm brandpuntsaÍstand en langer
75 mm brandpuntsaÍstand en langer

650 horizontaal. 600 verticaal

28 mm brandpuntsaÍstand en langer
50 mm brandpuntsafstand en langer

Door het gebruik van de groothoekvoorzet wordt het richtgetal van de flitser
lager. De belichtingsautomaat meet ook juist bij gebruik van de
groothoekvoorzet. Let echter wel op de veranderde maximale reikwijdte. De
gewijzigde reikwijdtes worden blj het opzetten van de groothoekvoorzet (afb.

.,E") automatisch in het instelcentrum (afb. ,,C ) gewijzigd en aangegeven.
Bij gebruik van systeemcamera s met speciale Ílitsfuncties en de bijbehorende
SCA-300-adapters wordt meestal de flitssynchrone siuitertijd automatisch
ingeschakeld, zodra de flitser paraat is.

Bij Ílitsen met handinstelling
De functie-indicatie a3 leesi u aÍ in hei inslelcentrum (aÍb. .,C ) boven elke
flitsaÍstand op schaal rz, het daarbij op de camera in te stellen diafragmagetal
op schaal r6.
Bij opnamen op kortere aÍstand merkt men soms de parallax tussen camera-
objectief en ÍlitsreÍlector in de vorm van een onderbelichting aan de onderste
beeldrand.
Remedie hieruoor is het gebruik van de groot hoekvoorzet oÍ van de
railadapter 45-35 of 60-28 (beide extra accessorre). NIet de railadapter kan in

zulke gevallen de reÍlector op dezelfde hoogte worden gebracht. als het objec-
tieÍ.

3.4. Kleurtemperatuur

Het licht van de l/ecablitz is aÍgestemd op een kleurtemperatuur van 5600 K en
komt zodoende overeen met de kleurtemperatuur van het gemiddelde daglicht.
Daarom kunnen Ílitsopnamen zonder Íiltergebruik op daglichtkleurenÍilm worden
gemaakt. Alleen met speciale Íjlms schrijven de Íabrikanten vaak het gebruik van
eèn Íilter voor.



4. Behandeling van de Ílitser

4.1. Klaarmaken voor het menemen (aÍb. ,,J")

Omhangriem in de beide draagoogjes air haken. Flail in de verticale
zwaluwstaartgroeÍ van het bevestigingsblok (aÍb. ,,D') schuiven.

4.2. Klaarmaken voor het gebruik (aÍb. ,,L")

Fail rn snelkoppeling .O van het bevestigingsblok É3 schuiven en laten
inklikken. Met de kleine kanelschroeÍ even vastdraaien. Camera op de rail zetten
met de grote kaÍlelschroef . Voor midden- en grootfomaat-camera's is het
gebruik van het beugelplateau 202/4 (exlra accessoire) aan te bevelen.
Flits- oÍ ScA-kabel op de Ílitser aansluiten. Let ook op de camerahandleiding!
Met de omhangriem 45 31 , die u in één van de draagoogjes (i) en in het oogje
aan het einde van de rail inhaakt, kunt u de gehele uitrusting kant en klaar
omhangen. De handen heeft u vrij om b.v. notities te maken, zonder uw
opnamepaÍaatheid te verliezen. (aÍb. ,,K").

4.3. Ombouw voor Ílitserplaatsing rechts van de camera (aÍb. ,,M")

Van de fabriek uit wordt de Mecablitz gemonteerd voor plaatsing links van de
camera. Wilt u hem rechts hebben, dan moet het bevestigingsblok van de rail
anders worden gemonteerd. Zie exploded view.
Het beste qaat u als volqt le werk:
camerarail eraf nemen,
schroeÍ (D er geheel uitdraaien,
bevestigingsblok q! eraf nemen,
klemband @ naar beneden eraíschuiven en eÍ weer zodanig opschuiven, dat de
schroeÍdraad naar links wijst. Let op de vorm van de klemband!
snelkoppeling @ eraÍ schroeven,
bevestigingsblok met schroeÍ 433 op de klemband schroeven,
snelkoppeling vastzetten.
Om de camerarail op een statief te zellen zln twee schroeÍgaten van resp. 1/4"
en 3/8" in de rail aangebracht.

5. Flitsen met automaat

5.1. Algemeen

De sensor van de belichtingsaulomaat meet tildens de duur van de eigen Ílits
het door het object weerkaatste licht. Als deze hoeveelheid voldoende is, dan

onderbreekt de belichtingsautomaat de flits.

Voor Ílitsopnamen met aulomaat moet erop worden gelet, dat;
1. De gevoeligheid van de gebruikte film JUist is ingesteld.
2. Het object zich binnen de reikwijdte van het ingestelde automaatdiaÍragma be-

vindt.
3. Voor een normale flitsbelichting het diaÍragmagetal op de camera hetzelÍde is.

als op de flitser.

5.2. Instellen van de belichtingsaulomaat (aÍb. ,,C")

Filmgevoelighejd instellen. Daaruoor nok z r zodanig verdraaien. dat de
Íilmgevoeligheidsaanwijzing op de DIN-schaal i5 legenover het
instelmerkje,j4 staat. (voor ASA gelden schaal :iÀ en instelmerkje ij9).

lnstelstreep i6. van kiesschijf ii op één van de 6 te kiezen
automaatdiaÍragma's 2, instellen. De instelstreep ?9 verbindt daarbij het
ingestelde diaÍragmagetal met de erbij behorende aanwiizing van de maximale
reikwijdte op aÍstandschaal O.
Het appaÍaat mag gaan Ílitsen bil het gaan branden van het
Ílitsparaatheidslampje ls).
Achter op de reflector duidt het groene lichtje Al op de ingestetde functie

,,auto".

5.3. Reikwijdtes/diaÍragmarekenschaal

Bij ieder automaatdiaÍragma behoort een bepaalde maximale reikwijdte. Als de

Íilmgevoeligheid verandert, wijzigt ook deze reikwijdte. Het diafragmagetal
blijtt hetzelfde.
De maximale reikwildte kan worden aÍgelezen op de afstandschalen van het
instelcentrum (zie 5.2.). De konste reikwijdte staat niet aangegeven. Deze is

ongeveer '10 9o van de maximale.
Onthouden! Hogere filmgevoeligheid - grotere reikwiidte bij hetzelfde
diaÍragma. Lagere filmgevoeligheid - kleinere reikwijdte bii hetzelfde diaÍragma.
Overschrijding van de maximale reikwijdte Ieidt tot onderbelichting; dichterbij
dan de kortste reikwijdte, levert overbelichting.
Een object, dat ergens binnen de reikwijdte ligt. wordt door de
belichtingsautomaat gemeten en juist belicht. (De gegevens betreÍÍende de
reikwijdtes gelden niet bij indirect flitsenl Zie hooídstuk 7.).

De reikwijdtes overlappen elkaar! Daardoor heeÍl u vaak de mogelijkheid het
voor de compositie gunstigste diafragma te kiezen.
Alle aÍstanden zijn verlichtingsafstanden, dus tussen object en flitser. De
opname-aÍstand (object-camera) kan daaruan verschillen!
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5.4. Belichtingscontrole-indicatie

Het oplichten van de belichtingscontrole-indicatie a, toont u, dat de opname juist
werd belicht. Dat is vooral praktisch bij het indirect ftitsen. waarbij de opgeqeven
reikwijdtes niet gelden. Door een proetflits met de hand !_l te ontsteken (fliaser net
zo houden, ats bij de opname) kan men zich eruan vergewrssen, of de lichtdosis
voldoende is bij het gekozen diafragma.
Als de belichtingscontrole-indicatíe niet gaat branden, dan moet u het
eerstvolgende kleinere diafragmagetal instellen, of de aÍstand van het
reflecterende vlak tot het object verkleinen en nog een proetflits maken.

5.5. lnstelvoorbeelden voor Ílitsen met automaat

Voorbeeld 1:
VerlichtingsaÍstand
Filmgevoeligheid:
Werkwijze:
Filmgevoeligheid met nok €, instellen. Omdat de verlichtingsafstand kleiner is,
dan de maximale reikwijdte en groter dan de kortste reikwijdte bij alle 6
automaatdiafragma's, heeft u de vrije keuze uit deze diafragmawaarden. Ten
gunste van een grote scherptediepte kiest u diaÍragma 1 6.
lnstelstreep 2!l van de kiesschijÍ 18_ op diafragma 16 zetten. Apparaat mei
schakelaar @l inschakelen. Het groene lichtje achterop de reÍlectorkop geeft aan
dat er met automaat geÍlitst zal worden.
Zodra het flitsparaatheidslampje islr brandt. kunt u Ílitsen.
Voorbeeld 2:
BelichtinqsaÍstand:
Filmgevoelig he id:

Werkwilze:
Filmgevoeligheid met nok eir instellen. De verlichtingsafstand 6 m laat, rekening
houdend met de maximale reikwijdte, gebruik van diaÍÍagma's 5,6- 4 2.8 toe.
Met het oog op een zo klein mogelijk gewenste scherpte;iepte, kiest u
diafragma 2,8.
lnstelstreep 2D van de kiesschijÍ a8) op diaÍragma 2,8 zetten.
Apparaat met schakelaar g-l inschakelen. Het groene lichtje Ait geeft aan, dat er
met automaat geÍlitst zal worden.
Zodra het flitsparaatheidslampje brandt, kunt u flitsen.

6. Flitsen met handinstelling
Bij het flitsen met handinstelling is het cameradiafragma aÍhankelijk van de
flitsaÍstand en het richtgetal van de Ílitser voor de betreÍfende Íilmgevoeligheid.
Elke verandering van de Ílitsafstand vereist ook een wijziging van de
cameradiafragma-instelling. Het gemakkelilkst bepaalt men het op de camera in
te stellen diaÍragmagetal met behulp van het instelcentrum (aÍb. .,C,,).

6.í. lnstellen en b€paling van het cameradiaÍragma

Op het instelcentrum de Íilmgevoeligheid met nok O inste,len. KiesschijÍ zo
draaien, dat instelstreeÉ i,à op het instelmerkJe ,,À,4 8 staat (: instelling met
de hand, vol vermogen). Boven de aanwezige verlichtingsaÍstand op schaal ()
vindt u op schaal @ het op de camera in te stellen diaÍragmagetal.
Door het opsteken van de groothoekvoorzet wordt automatisch met de
veranderde lichtsterkte rekening gehouden bij het aangeven van het diaÍragma.
Na het jnschakelen van het apparaat met schakelaar @ gaat op de achterkant
van de reílectorkop de rode indicatie ..i,4AN (: manual) branden.
Zodra het Ílilsparaatheidslampie brandt, kunt u Ílitsen.

Voorbeeld:
Filmgevoeligheid:
VerlichtingsaÍstand:
aÍgelezen en op de camera
jn te stellen diafragmagetal:

Bij het opsteken van de groothoekvoorzet gaat het diaÍragmagetal van 1 1

naar 8.

Berekening van het in te stellen diaÍragma:

richtgetal
in te stellen cameradiaÍragma 

r"rti.r,trgauf.trno
Voor dit voorbeeld:
Richtgetal voor 21 DlNJilm uit richtgetallentabel: 45

Richtgetal 45
= cameradiafraqma 1 I

4m
Eventueel kunt u de uitkomst van deze berekening afronden op het eerstvolgende
hogere oÍ lagere diaÍragmagetal.
Bij gebruik van de grootho€kvoorzet moet u de zo berekende
diafragmawaarde corrjgeren. Op de camera moet een één stop klejner
diafragmagetal worden ingesteld, dus i.p.v. 1 t het diaÍragmagetat B.

6.2. Trappen van lichtvermogen

Voor het Ílitsen met handinstelling staan behalve het volle vermogen ook nog
trappen van lichtvermogen ter beschikking: j /Z (,,M 1/2"), 1/4 (,,M1 /4"), en
winder (,,W"r/40 ).

2,5 m

21 DIN

6m
1 OO ASA

21 DIN
4m

11
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Elke lrap van lichtvermogen komt overeen met een vaste, bepaalde Ílitstijd'

Evenzo verkrijgt men kortere Ílitsvolgtilden.
Het instellen:
Op het instelcentÍum (aÍb. ,,C") Íilmgevoeligheid instellen met nok €r' Met

kiesschiiÍ @ instelstreep éO op merk ,N 1/2" @ oÍ ,,M 1/4' Cà of ',W" @'
Op schaal @ het op de camera in te stellen diafragmagetal aÍlezen tegenover

de verlichtingsafstand op afstandschaal (!i.

6.3. Voorbeelden voor toepassing lichtvermogentrappen

Voorbeeld 1:
U wilt een klein object fotograÍeren door te Ílitsen met handinstelling onder de

volgende omstandigheden
Filmgevoeligheid:
VeÍlichtingsaÍstand:
Kleinst instelbare
diaÍragma:
Berekening van cameradiaÍragma met vol flitsvermogen:

F19!ts"t115= 
30

1,5 m

Dat kan op de camera niet meer ingesteld worden. Met 1/4 lichtvermogen is het

richtgetal volgens de richtgetallentabel: 23
Dan wordt het cameradiafragma

Richtgetal 23
: 15,3 _ .16

1,5 m

Dit kan worden ingesteld.

Voorbeeld 2:
Een snel bewegend object moet scherp worden afgebeeld. Daarvoor is een korte

belichtingstijd nodig. Omdat bii Ílitsen met automaat de Ílitstijden niet bekend zijn,

kiest men de met de hand in te stellen lichtvermogenstrap, waaruan de flitstijd

kort genoeg is.

6.4. Flitsen met winder

Flitsen met winder kan alleen met Nc-accu. Het is een flitsÍunctie met

handinstelling en verminderd vermogen.
lv'laximaal kunnen 2 Ílitsen/seconde worden ontstoken

Het instellen:
Op het jnstelcentrum (aÍb. ,,C") Íilmgevoeligheid instellen met nok @. Met

kiesschijf @ instetstreep @ op ,,W" @ zetten.

Op schaat @ het op de camera in te stellen diafragrnagetal aÍlezen tegenover

de verlichtingsafstand op schaar O.
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7. lndirect Ílitsen
DiÍect Ílitslicht geeft vaak lvat 

^rare 
schadu\len. Dat kan voorkomen worden

door het indiÍecte flitsen. De reilmior \r'ordi dan zodanig gezwenkt, dat het licht

vanaf het plafond van de rurmie oi van een lveerkaatsend vlak zacht en diffuus
op het object valt. Het rerlect{evlak moel voor kleurenfoto s wit zijn, tenzij men
kleureffecten wil verkrijgen

7.1. lndirect Ílitsen met b€lichtingsautoÍnaal

De sensor moet op het oblecl gerichi zljn Test de diaíragma- instelling via mei de

hand ontstoken proefÍlitsen mel ce beirch: ngscontrole-indrcator. volgens 5 4.

De reikwrjdte-gegevens zr;n h er n,ei geidigr

7.2. lndirect flitsen mel handinstelling

Apparaat instellen op handrnstelirng (hocidstuk 6.) De draÍragmarekensch;if kan
hier niet worden gebrurkt. Als vu stregei kan voor de berekening van het

diafragma in kleinere ruimtes worden aangenomen

in te stellen
cameradiaf ragmagetal

nchlgetal

2 x aístand reÍieciotrobject

7.3. Duo-licht-systeem

Bij het indirecte Ílitsen kan, om írontaal te verhelderen. ook de tweede reílector rr

met schakelaar r-6. ingeschakeld worden (rood merk op schakelknop zichtbaa0.
De quadrolight-reÍlector geeft dan ca. 85 % aí en de lweede reflector ca. 1 5 % van

het totale lichtvermogen.
Bil direct Ílitsen moet alleen met quadroTightreflector worden gewerkt.

7.3.1. Reductieglaasje 45-44

Bij het indirecte Ílitsen met extra licht rechtstreeks van voren. is het soms
wenselijk dit diÍecte licht wat te dempen.
Daarom werd bij uw Ílitser het reductieglaasie 45 44 bijgepakt
Door dit glaasje erop te zetten, wordt het Iicht van de tweede reÍlector met ca.

60 % verminderd.

Opzetten van het reductieglaasie
Zet het reductieglaasje op de tweede reflectoÍ, zoals in aÍb. ,,O" te zien is. Het
glaasje zit er alleen goed op, wanneer de twee randen stevig grijpen in de

sleuven aan beide kanten van de reÍlector.
Let er daarbij vooral op. dat de tubus van de sensor,'@ geheel in de opening
van het reductieglaasje zit. Anders kunnen bij automatisch Ílitsen foutieve

belichtingen ontstaan.

21 DIN
1,5 m

to
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8. Dedicated System SCA-300
Voor het systeemflitsen met camera's met speciale flitsÍuncties zijn adapters van
het ScA-3oo-systeem als extra accessoire verkrijgbaar.
Voor het werken hiermee veMijzen wij naar de handleiding voor het SCA-300-
systeem.

9. Algemene tips, onderhoud, extra accessoires
Het apparaat mag niet aan spat- en druipwater worden blootgesteld. Bescherm
het tegen grote hitte.

9.1. Onderhoud
Formeren van de Ílitscondensator

De in het apparaat zittende flitscondensator is aan verandering onderhevig,
wanneer hij langere tijd ongeladen is; hij deÍormeert. Om dat te vermijden moet
hij elk kwartaal geÍormeerd worden. Dat gebeurt door het apparaat gedurende
ca. 15 minuten in te schakelen zonder te flitsen. Het is niet belangrijk met welke
stroombron de Ílitser dan gevoed wordt.

Bijladen van de NC-accu
Tengevolge van de zelfontlading is het raadzaam elk kwartaal, voordat de
condensator gefomeerd wordt, de Nc-accu 4 uur op te laden.

Opbergen van batteriien
Als de Ílitser langere tijd opgeborgen wordt, is het goed de batterijen uit hun
houder te nemen, om beschadiging door uitlopend loog tegen te gaan.
Batterijen niet aan grote hitte blootstellen, zoals zonneschijn oÍ vuurgloed.
Batterilen niet laden.

9.2. Extra accessoires

Zie hiervoor de afbeeldingen @ ... op de omslagpagina's.
Accessoires, die niet uitdrukkelijk vooÍ de Mecablitz 45 CT 4 bestemd zijn, mogen
niet op het apparaat worden aangeslotenl

Adapters van het ScA-syste€m (zonder afb.)
Voor het ílitsen met systeemcamera's. Zie aparte handleiding voor het SCA-sy-
steem.

Tele-voozet 45-33, plus etui 45-29 @
Verdubbelt het richtgetal bijna. Voor Ílitsen met tele-objectieven. Ook
inÍraroodopnamen mogelijk.

BeÍlectiescherm 60-23 (E
Handig reÍlectiescherm voor het verlichten van objecten met zacht gericht
Ílitslicht. Oppervlak 252 x 203 mm.

Filterset 45-32 O
Bestaat uit 4 gekleurde Íilters voor etíectverlichting en een heldere filterhouder
om folieÍilters in te zetten.
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Lange flitskabel 45-48 (1 m) @
SpiraalÍlitskabel 45-49
Om met de flitser los van de camera te werken.

Flitsverlengkabel 60-53, (1,25 m) en 60-54 (5 m) @
Railadapter 45-35 O
Voor parallaxcompensatie tussen camera en ÍlitsreÍlector bij groothoek- en
dichtbij-opnamen.

Railadapter 60-28 (zonder aÍbeelding)
Net als 45-35, echter met hoogteverstelling voor b.v. windercamera's.

Beugelplateau 20214 @
Voor stevige bevestiging van midden- en grootformaatcamera's op de
camerarail.

Opvulstuk 202/1 @
l\4aakt bevestiging van carnera s met bedieningsorganen aan de onderzijde
mogelijk, zodat ze nog bediend kunnen worden.

Mecalux 11 O
Flitsontsteker voor optische onlsteking van een tweede flitser zonder vertraging
door een vanaÍ de camera ontstoken flits. Fleageert ook op infrarood. Geen
batterijen nodig.

Autolader A 16 @
Om accu's op te laden via de sigarenaansteker in auto s met '12 Volt accu

PolsÍiem 45-27 A
Geeft een steviger houvast aan de staatflitser, oÍ de camera-Ílitsercombinatie.

Omhangriem 45-31 @
Voor het gemakkelijk dragen van de Ílitsparate combinatie, resp. voor het
meenemen zondeÍ paraattas.

Paraattas 45-34 @
Camera-draadontspanner 45-26 @
Hierdoor kan de hand, die de Ílitser vasthoudt, de camerasluiter ontspannen.
Daardoor is de andere hand vrij voor scherpstellen. De ontspanner kan naar

wens worden ingesteld, rechts- en linksmontage is mogelijk

Camera-elelÍro-ontspanner 45-25 (zonder aÍb.)
Net als cameradraadontspanner, maar met schakelaar voor elektrische
ontspanning (b.v. winde0.
Power-Pack 45-45 @
Externe stroombÍon met grote capaciteit. Levert ca. 180 flitsen met volle energie.

ScA-verbindingskabel 300 A + voet 301 @
Voor de Ílitsaansluiting van de Mecablitz 45 CT 4 op de camera-accessoire-
schoen met middencontact.

Laadset B 45 O
Nc-accu met acculader voor het uitbreiden van de Mecablitz 45 CT 4-batterij met
NC-accuvoeding.

Netapparaat N 22 (zonder afb., in voorbereiding)

Veranderingen voorbehouden! 45
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