
1. Opis produktu
  Pilot zdalnego sterowania do lamp DPsIII pozwala sterować niezależnie ustawieniami wszystkich lamp 
w studio. Komunikacja może odbywać się na jednym z 10 wybranych kanałów. Dodatkowo urządzenie 
pozwala na łączenie lamp w grupy, do 10 grup w obrębie jednego kanału, co w sumie pozwala stworzyć 
100 sterowanych niezależnie grup lamp. Pilot zdalnego sterowania do lamp DPs III działa w systemie 
2.4GHz co zapewnia pracę wolną od zakłóceń na dużych odległościach.
Pilot został wyposażony w system automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia, co znacznie obniża 
zużycie baterii.
Zasięg działania do 15m
Pilot posiada gorącą stopkę, która pozwala podłączyć go do aparatu fotograficznego i wykorzystywać 
jako bezprzewodowy wyzwalacz lamp.

2. Instrukcja użytkowania
Uruchamianie pilota: Otworzyć zasobnik na baterie w tylnej ściance urządzenia i włożyć dwie baterie 
AAA / R3 zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
Uruchomić urządzenie włącznikiem umieszczonym z boku. Po upływie 6 sekund na ekranie wyświetli 
się menu. Można też po włączeniu pilota wcisnąć przycisk OK, aby przyśpieszyć wyświetlenie się menu.

Parowanie pilota z lampami DPsIII:
1. Sprawdzić, czy włączony jest tryb synchronizacji radiowej. Jeżeli na ekranie lampy jest ikonka , 
współpraca lampy z pilotem nie będzie możliwa. Aby wyłączyć ikonkę , należy wcisnąć i przytrzymać 
na lampie przycisk MODE, a następnie . 
2. Korzystając z klawiszy strzałek    przesunąć kursor na ekranie pilota na pozycję TEST. Wcisnąć  
aby wejść do trybu parowania lamp z pilotem. Następnie te same czynności wykonać na ekranie lampy 
błyskowej, przesuwająć kursor na TEST i włączając tryb parowania przyciskiem „-”. Wcisnąć przycisk 
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IMPORTER:

OK na pilocie, pojawi się sygnał dźwiękowy potwierdzający zakończenie parowania sukcesem. Następnie 
wcisnąć przycisk  na pilocie, aby wyjść z trybu parowania. Od tej pory za pomocą pilota można usta-
wiać wszystkie parametry sparowanej lampy, pod warunkiem ustawienia tego samego kanału i grupy ID.

Ustawianie grupy ID i kanału: Za pomocą klawiszy strzałek należy przesunąć kursor na pozycję do 
regulacji grupy (ID) lub kanału. Strzałkami     ustawić odpowiedni numer grupy ID i kanału, tak 
aby wartości te były zgodne ustawieniami na lampie błyskowej. Następnie można wprowadzić na ekranie 
LCD pilota nowe ustawienia parametrów lampy. Nowe ustawienia należy zapisać przyciskiem OK.

Zastosowanie pilota jako wyzwalacza: Ustawić numer ID na publiczny (0), następnie przesunąć kursor 
na ikonkę błysku testowego  . Wcisnać przycisk OK, aby wywołać błysk testowy - wszystkie lampy z 
ustawionym tym samym numerem ID i kanałem powinny zostać wyzwolone jednocześnie. Pozostawia-
jąc kursor na pozycji   i wcisnąć przycisk  aby wejść do interfejsu synchronizacji. Założyć pilot do 
gniazda gorącej stopki aparatu fotograficznego i dokręcić pierścień blokujący. Następnie wcisnąć spust 
migawki aparatu - zostaną wyzwolone wszystkie lampy pracujące na tym samym kanale (to samo ID nie 
jest konieczne). Wcisnąć klawisz  aby opuścić interfejs synchronizacji.

Zapisywanie ustawień: Przesunąć kursor na ekranie pilota za pomocą klawiszy strzałek na pozycję 
LOAD i wcisnąć OK, aby zapisać bieżące ustawienia widoczne na ekranie LCD pilota. Następnie należy 
wcisnąć  aby przesłać zapisane ustawienia do wszystkich sparowanych lamp.

Podświetlenie wyświetlacza LCD: Przesunąć kursor do pozycji ustawiania kanału transmisji i wcisnąć 
przycisk OK. Podświetlenie wyłączy się automatycznie po kilkunastu sekundach bezczynności pilota.
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