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Bateryjny wyzwalacz radiowy
Jinbei TR-A6II do Canon/Nikon

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.  Przycisk wyboru kanału oraz grupy transmisji bezprzewodowej / wyboru grupy
 dla funkcji Easy Cap
2.  Przycisk wyboru trybu pracy dla lampy błyskowej lub LED / dezaktywacji grupy
3.  Przycisk wyboru funkcji dodatkowych / aktywacja lampy LED
4.  Pierścień blokady gorącej stopki
5.  Gorąca stopka
6. Przycisk TEST 
7. Dioda stanu wyzwalacza
8. Włącznik zasilania
9. Przycisk selekcji synchronizacji błysku / zatwierdzania wyboru „OK”
10. Przycisk wyboru „-”
11. Przycisk wyboru „+”
   

1. Opis urządzenia
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2. Opis menu dla lampy błyskowej
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1.  Podświetlenie grupy ikon: wyboru grupy błysku / wyboru grupy Easy Cap /
 wyboru kanału błysku
2.  Ikona wyboru MENU
3.  Podświetlenie grupy ikon funkcji dodatkowych: światło modelujące / sygnał
 dźwiękowy / funkcja Easy Cap
4.  Ikona światła modelującego
5.  Ikona sygnału dźwiękowego
6. Wartość mocy błysku
7. Ikona trybu Easy Cap
8. Ikona synchronizacji błysku: pierwsza kurtyna / druga kurtyna / HSS
9. Ikony regulacji wartości         oraz
10. Ikona wybranego kanału
11. Ikona grupy Easy Cap
12. Ikona grupy błysku
   

3. Opis menu dla lampy LED
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1.  Podświetlenie grupy ikon: wyboru grupy błysku / wyboru grupy Easy Cap /
 wyboru kanału błysku
2.  Ikona wyboru MENU
3.  Ikona włączania światła lamp LED
4.  Aktualne ustawienie włączania / wyłączania światła LED
5.  Ikona synchronizacji błysku - nieaktywna dla trybu lamp LED
6. Ikony regulacji wartości         oraz
7. Ikona ID komunikacji z lampą LED (kanał)
8. Ikona grupy komunikacji z lampą LED
9. Wartość natężenia światła w grupie
   

Aby przejść do menu obłsugi lamp LED naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu pracy, 
oznaczony ikoną           .
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4. Synchronizacja wyzwalacza z lampą błyskową

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II. Kilkukrotnie naciskając przycisk pod ikoną       
 podświetl ikonę grupy błysku.
2. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw grupę
 błysku, a następnie zatwierdź przyciskiem pod ikoną       .
3. Kilkukrotnie naciskając przycisk pod ikoną      podświetl ikonę kanału błysku
 bezprzewodowego. 
4. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw kanał
 błysku, a następnie zatwierdź przyciskiem pod ikoną       .
5. Uruchom lampę błyskową. Ustaw takie same wartości dla kanału oraz grupy
 błysku.
6. Wykonaj błysk testowy za pomocą przycisku TEST na wyzwalaczu - lampa 
 powinna wyemitować błysk.
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6. Synchronizacja wyzwalacza z lampą LED

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pod ikoną        aby
 wyświetlić MENU obsługi lamp LED. 
2. Podświetl ikonę wyboru grupy oświetlenia LED za pomocą przycisku
3. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw grupę,
 a następnie zatwierdź przyciskiem pod ikoną       .
4. Podświetl ikonę wyboru kanału oświetlenia LED za pomocą przycisku
5. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw kanał,
 a następnie zatwierdź przyciskiem pod ikoną       .
6. Uruchom lampę LED w trybie bezprzewodowego sterowania. Ustaw taką samą
 grupę oraz kanał jak na wyzwalaczu. Lampa powinna zaświecić z zadaną mocą
 na wyzwalaczu.

7. Nastawa natężenia światła LED

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampę LED. Zsynchronizuj bezprzewodową 
 komunikację z lampą zgodnie z pkt. 6.
2. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw
 stopień natężenia oświetlenia w grupie. Regulacja jest możliwa w zakresie 
 10-100% co 5%.
3. Istnieje również możliwość wyłączenia / włączenia oświetlenia dla wszystkich 
 grup. Naciskając przycisk          oświetlenie w lampach zostanie wyłączone
 (komunikat: ALL OFF) lub włączone (komunikat: ON). 
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5. Nastawy siły błysku dla lampy błyskowej

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampę błyskową. Zsynchronizuj 
 bezprzewodową komunikację z lampą zgodnie z pkt. 4.
2. Za pomocą przycisków         oraz        pod ikonami regulacji wartości ustaw
 stopień błysku grupie. Regulacja jest możliwa w zakresie 1.0 - 9.0 co 0.1 stopnia
 przy czym 1.0 to moc minimalna, a 9.0 to moc maksymalna.

8. Funkcje dodatkowe

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampę błyskową. Zsynchronizuj 
 bezprzewodową komunikację z lampą zgodnie z pkt. 4.
2. Za pomocą przycisku selekcji synchronizacji wybierz tryb synchronizacji błysku:
        - synchronizacja na pierwszą kurtynę
        - synchronizacja na drugą kurtynę
        - synchronizacja HSS
  
 

Tryby synchronizacji błysku

To niezwykle przydatna funkcja w fotogra�i studyjnej, która pozwala na wycinanie 
obiektów z tła. Do prawidłowej realizacji funkcji potrzebne są minimum dwie lampy 
obsługujące funkcję Easy Cap (jedna oświetlająca obiekt od frontu, druga ustawiona za 
fotografowanym obiektem oświetlająca tło). Funkcja polega na zsynchronizowaniu dwóch 
błysków następujących jeden po drugim podczas wykonywania dwóch zdjęć. Dzięki 
tej funkcji w prosty sposób z użyciem maski można się pozbyć tła z fotografowanego 
przedmiotu. Krótki tutorial dotyczący tej funkcji jest dostępny na kanale Fripers.pl 
w serwisie Youtube.

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampy (obsługujące funkcję Easy Cap).
2. Użyj przycisku       aby podświetlić ikonę       funkcji Easy Cap. Ikona        informuje
 o nieaktywnej opcji Easy Cap. Aby ją aktywować, podświetl ją i przyciskiem       
 aktywuj, a następnie zatwierdź przyciskiem        . 
3. Wybierz ilość grup błysku dla funkcji Easy Cap. Przyciskiem       podświetl wartość
 liczbową znajdującą się obok ikony          . Wybór grup Easy Cap jest ograniczony w
 zakresie od 2 do 6.    
4. Zsynchronizuj wyzwalacz z lampami na poziomie tego samego kanału 
 komunikacji bezprzewodowej.
5. Przyporządkuj grupy błysku z poziomu lamp. W lampie, którą chcesz wyzwolić 
 jako pierwszą ustaw grupę A, w lampie, która ma błysnąć jako druga grupę B itd.
6. Z poziomu wyzwalacza przyporządkuj do grup błysku grupy Easy Cap. Za pomocą
 przycisku       podświetl ikonę grupy i wybierz grupę A (dla lampy pierwszego 
 błysku). Zatwierdź wybór przyciskiem      . Następnie ponownie użyj przycisku
 aby podświetlić          . Za pomocą przycisków         oraz        wybierz wartość 1 jako
 pierwszej grupy Easy Cap (ta lampa jako pierwsza wyemituje błysk). Zatwierdź 
 wybór przyciskiem      .
7. Powtórz czynność dla pozostałych grup błysku, odpowiednio zmieniając wartość
 grupy Easy Cap - dla grupy B wybierz          2 itd.
8. Ustaw wartość błysku dla każdej z grup.
9. Ustaw aparat na statywie, włącz tryb zdjęć seryjnych i wyzwól migawkę. Lampy 
 wyemitują błyski dla każdej klatki. 
  
 

Funkcja Easy Cap

Ustawienie światła modelującego

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampę błyskową. Zsynchronizuj 
 bezprzewodową komunikację z lampą zgodnie z pkt. 4.
2. Użyj przycisku       aby podświetlić ikonę        , a następnie użyj przycisków         
 oraz        aby włączyć lub wyłączyć światło modelujące w grupie.
  
 



7 8

Ustawienie sygnału dźwiękowego lampy

1. Uruchom wyzwalacz TR-A6II oraz lampę błyskową. Zsynchronizuj 
 bezprzewodową komunikację z lampą zgodnie z pkt. 4.
2. Użyj przycisku       aby podświetlić ikonę        , a następnie użyj przycisków         
 oraz        aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy dla lamp w grupie.
  
 

9. Dane techniczne

Model Wyzwalacz radiowy TR-A6II (Canon/Nikon)

Cz ęstotliwość bazowa 2.4 Ghz

Zasięg do 300 m

Ilość kanałów 16

Standardowy czas synchronizacji

Nadajnik: 93 x 63 x 45 mm

Zasilanie

Wymiary

80 g 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

2x bateria AA 1.5V 

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

www.fripers.pl

Ilość grup 10

Tryby synchronizacji pierwsza i druga kurtyna, HSS


