
  Zestaw zawiera bezprzewodowy wyzwalacz do lamp studyjnych z wbudowanym odbiornikiem TRS 
lub TRS-V. Komunikacja odbywa się za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2.4GHz. Urządzenie 
może pracować na jednym z 16 wybranych przez użytkownika kanałów. Wyzwalacz jest dostępny w 
dwóch wersjach 

Bezprzewodowy wyzwalacz lamp studyjnych
TR-A6

Instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

1. Przycisk TEST
2. Przycisk wyboru ID  i CH /przemiesz-

czenie kursora 
3. Przycisk wyboru trybu / powrót 
4. Przycisk funkcji 
5. Pierścień blokady gorącej stopki
6. Włącznik zasilania
7. Przycisk „+”
8. Przycisk „-”
9. Przycisk potwierdzenia „OK”
10. Gorąca stopka
11. Zasobnik na baterie
12. Przełącznik kanałów
13. Przełącznik ID

2. Ustawianie nr ID i kanału CH
Są trzy możliwości ustawiania numeru ID i kanału CH:
•	 ID/CH kodowane za pomocą 3 bitów 

•	 ID/CH kodowane za pomocą 4 bitów 

•	 tylko CH kodowane za pomocą 4 bitów 

Przełączania pomiędzy ww możliwościami dokonuje się przez długie wciśnięcie przycisku .

Wcisnąć przycisk  aby ustawić ID (bieżąca wartość ID zacznie migać), wcisnąć jeszcze raz, aby 
ustawić CH. Zmiany dokonuje się za pomocą przycisków „+” i „-” . Następnie należy zatwierdzić zmia-
ny przyciskiem „OK”.

Aby wyzwalać wszystkie lampy jednocześnie, należy ustawić lampy i wyzwalacz TR-A6 na ten sam nr 
ID.
Aby sterować mocą błysku lampy, należy ustawić to samo ID i CH na lampie i wyzwalaczu.

3. Ustawianie funkcji lampy błyskowej.
Aby ustawić różne funkcje lampy, należy wcisnąć przycisk  , a następnie przyciskiem  wybrać 
funkcję do zmiany. Nowe ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Zdalne sterowanie lampami LED EF-150V i EF-200V za pomocą TR-A6.

Lampy LED EF150/200V mają dwie opcje ustawień ID i kanału CH:

•	 ID/CH kodowane za pomocą 4 bitów 

•	 tylko CH kodowane za pomocą 4 bitów 

Przyciskiem  przełącza się wyzwalacz w tryb sterowania światłem błyskowym lub ciągłym. Zmia-
nę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Aby włączyć/wyłączyć zdalnie lampę LED, należy ustawić to samo ID i CH, lub CH (zależnie od ww 
opcji) w lampie i na wyzwalaczu, a następnie wcisnąć przycisk TEST.

Aby regulować zdalnie mocą świecenia lampy LED, należy ustawić to samo ID i CH, lub CH (zależnie 
od ww opcji) w lampie i na wyzwalaczu, a następnie przyciskami „+” i „-” regulować moc lampy.

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie lampy LED, powinny mieć one ustawione to samo ID, co wy-
zwalacz TR-A6. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk TEST, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „ALL 
OFF”.

4. Ustawianie synchronizacji na 1 i 2 kurtynę, HSS.
•	 TR-A6C (Canon): zamontować wyzwalacz na aparacie, a następnie wybrać rodzaj synchroni-

zacji (1 kurtyna, 2 kurtyna, HSS) z menu aparatu. Można też odpowiedni rodzaj synchronizacji 
wybrać z menu wyzwalacza przez długie wciśnięcie przycisku OK.

•	 TR-A6N (Nikon): zamontować wyzwalacz na aparacie, a następnie wybrać rodzaj synchronizacji 
(1 kurtyna, 2 kurtyna, HSS) z menu aparatu.



IMPORTER:

6. Przykłady poprawnej konfiguracji przełączników kanałów5. Menu ustawień podstawowych.
Wejście do ustawień podstawowych wyzwalacza odbywa się poprzez długie przyciśnięcie przycisku .
Parametry dostępne w ustawieniach podstawowych:
•	 Podświetlenie ekranu LCD - ON/OFF/AUTO
•	 Sygnał dźwiękowy - ON/OFF
•	 Fotocela - ON/MULTI FLASH/OFF
•	 Ładowanie lampy: FAST/SLOW
•	 Przywracanie ustawień fabrycznych - RESET

6. Menu ustawień zaawansowanych.
Wejście do ustawień zaawansowanych wyzwalacza odbywa się poprzez długie przyciśnięcie przycisku 

, gdy wyzwalacz znajduje się w ustawieniach podstawowych.
Parametry dostępne w ustawieniach zaawansowanych:
•	 Wybór trybu pracy wyzwalacza - TRS/TR-A6
•	 Tryb oszczędzania energii - WAKE/SLEEP
•	 Regulacja mocy świecenia lampy - 1.0-8.0 / 1/256


