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Bateryjny wyzwalacz radiowy z odbiornikiem sieciowym
Jinbei TR-A3

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól 
 elektromagnetycznych.
3.  Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, 
 lub o gwałtownych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie 
 wilgoci na obwodach elektrycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowej 
 pracy urządzenia lub jego uszkodzenia.
4.  Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii sprzętu lub wykrycia
 wady skontaktować się ze sprzedawcą.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
6.  Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, czy wyzwalacz jest poprawnie 
 zamocowany.

Instrukcja obsługi
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1.  Wtyk zasilania odbiornika 230V
2.  Wtyk synchro Jack 3.5 mm
3.  Przycisk TEST
4.  Pokrętło blokady gorącej stopki nadajnika
5.  Przełączniki kanałów w nadajniku
6. Gniazdo wtyku zasilania 230V 
7. Przełączniki kanałów w odbiorniku
   

2. Schemat kon�guracji przełączników kanałów

1. Opis urządzenia

Kanał 0 Kanał 1

Kanał 2 Kanał 3
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1. Podłącz odbiornik sieciowy za pomocą przewodu zasilania 230 V do lampy.
2. Podłącz przewód synchro do gniazda synchro Jack 3.5 mm w lampie.
3. Uruchom lampę, dezaktywuj w niej wewnętrzne odbiorniki oraz wyłącz
 fotocelę.
4. Do nadajnika włóż baterię CR-2032 3V.
5. Zamocuj nadajnik na aparacie. Delikatnie wsuń stopkę wyzwalacza w gniazdo 
 gorącej stopki na aparacie. Następnie skręć pokrętło blokady gorącej stopki
 maksymalnie w lewo, aby unieruchomić nadajnik na aparacie.
6. Uruchom nadajnik poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku TEST na urządzeniu.
7. Ustaw kanały komunikacji bezprzewodowej na nadajniku oraz odbiorniku
 zgodnie ze schematem przedstawionym na poprzedniej stronie.
8. Wciśnij przycisk TEST na wyzwalaczu, lampa powinna wyzwolić błysk testowy.

3. Użytkowanie
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Nadajnik TR-A3
Odbiornik sieciowy z przewodem synchro 3.5 mm
Bateria 2032 3V

4. Zawartość opakowania

5. Dane techniczne

Model Uniwersalny wyzwalacz radiowy TR-A3 

Cz ęstotliwość bazowa 2.4 Ghz

Zasięg do 100 m

Ilość kanałów 4

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
tel. 42 239-47-77, e-mail: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl

Standardowy czas synchronizacji

Nadajnik: 66 x 42 x 27 mm
Odbiornik: 74 x 46 x 29 mm

Zasilanie

Wymiary

200 g (całość z opakowaniem)Waga

UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania 
o tym klientów.

do 1/250 s

bateria CR-2032 3V / zasilanie sieciowe 195-245 V 50/60 HZ


