
1. Opis produktu

Zestaw zawiera bezprzewodowy wyzwalacz do lamp studyjnych. Komunikacja między nadajnikiem i 
odbiornikiem odbywa się za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4GHz. Urządzenie może praco-
wać na jednym z 16 wybranych przez użytkownika kanałów.

2. Instrukcja użytkowania

1. Podłączyć przewód sieciowy lampy błyskowej do gniazda AC odbiornika
2. Podłączyć wtyczkę wyjściową zasilania odbiornika do lampy błyskowej
3. Podłączyć przewód synchro odbiornika do gniazda sygnału synchronizacji w lampie
4. Włączyć nadajnik - przytrzymać włącznik aż do zasygnalizowania przez kontrolkę włączenia 

nadajnika
5. Wcisnąć przycisk TEST w nadajniku, kontrolka wyzwalacza w odbiorniku powinna zamigać i 

lampa powinna się wyzwolić
6. Zamontować nadajnik w gnieździe gorącej stopki aparatu. Aby wyzwalać nadajnik poprzez 

gorącą stopkę, aparat powinien działać w trybie synchronizacji z lampą błyskową. Sposób 
włączania tego trybu jest zależny od modelu aparatu i producenta - w razie wątpliwości należy 
sprawdzić to w instrukcji obsługi od konkretnego modelu aparatu.

7. Jeśli aparat nie posiada gniazda gorącej stopki, lub nie można z niego skorzystać, a posiada 
gniazdo synchronizacji, należy połączyć nadajnik z aparatem za pomocą przewodu synchro PC 
załączonego do zestawu.

3. Specyfikacja

•	 bezprzewodowe sterowanie lampami studyjnymi: 1 nadajnik + 1 odbiornik
•	 zasięg ok. 100m w pomieszczeniach
•	 cyfrowa transmisja, odporna na zakłócenia
•	 praca na jednym z 16 kanałów, możliwość sterowania jednym pilotem kilku niezależnych zesta-

wów lamp błyskowych
•	 współpracuje z aparatami z gorącą stopką
•	 jeden nadajnik może wyzwalać wiele odbiorników
•	 podłączenie do lamp przewodem zakończonym wtykiem mini-jack 3,5mm
•	 zasilanie nadajnika - bateria CR 2032
•	 zasilanie odbiornika - 230V

4. Skład zestawu

•	 1x nadajnik
•	 1x odbiornik
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IMPORTER:

5. Przykłady poprawnej konfiguracji przełączników kanałów

4.  Opis elementów zestawu
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