
Bezprzewodowy wyzwalacz radiowy do lamp studyjnych z wbudowanym modułem Bluetooth. 
Moduł ten pozwala na zdalne sterowanie wyzwalaczem za pomocą smartfona z systemem Android 
lub iOS.
Transmisja radiowa odbywa się na częstotliwości bazowej 2,4GHz, na jednym z 16 kanałów, na 
dystansie do 300m.
Wyzwalacz obsługuje także funkcje HSS, TTL, wyzwalanie na tylną kurtynę, 3 grupy pracy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami, dotyczącymi 
bezpieczeństwa użytkowania.
1. Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy, gdy 

istnieje niebezpieczeństwo ich kontaktu z wyzwalaczem.
2. Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól elektromagne-

tycznych.
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. Należy zapobiegać dostaniu się do wnętrza urządzenia metalowych elementów.
5. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
6. Nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek urządzenia. W przypadku 

nieprawidłowego działania wyzwalacza należy zgłosić się do sklepu, gdzie sprzęt został 
zakupiony.

Bezprzewodowy wyzwalacz lamp studyjnych
TR-Q6

Instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

1. Moc błysku: regulacja w zakresie od 1.0 (min) do 9.0 (max).
W trybie TTL  zakres regulacji wynosi -3.0 do +3.0 (kompensacja ekspozycji).
2. Grupy: A/B/C.
Przy ustawionym tym samym kanale transmisji każda z grup może być sterowana niezależnie. Ilość 
lamp przypisanych do każdej grupy jest nieograniczona.
3. Tryb pracy: Manual, TTL.
4. Tryb synchronizacji z migawką: na przednią kurtynę  , na tylną kurtynę , tryb HSS 
W trybie HSS jest możliwa synchronizacja lampy z czasami migawki do 1/8000s.
5. Bluetooth : długie wciśnięcie przycisku na ok. 1s powoduje włączenie/wyłączenie Bluetooth. 
Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, można sterować ustawieniami lamp za pomocą smartfona przez 
aplikację Jinbei APP. (Android/iOS).
6. Nr kanału: dostępnych jest  16 kanałów transmisji, CH00 - CH15.
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1. Włączyć wyzwalacz przez przytrzymanie przycisku  przez ok. 1s.
2. Wybrać tryb pracy bezprzewodowej w zależności od używanego aparatu: Canon C/Nikon N/
Sony S.
3. Ustawić te same wartości CH i GR na wyzwalaczu i lampie.
Wcisnąć przycisk CH, ikona kanału na ekranie zacznie migać .
Przyciskami  i  ustawić odpowiedni numer kanału CH. Wcisnąć przycisk GR, zacznie 
migać ikonka grupy. Ustawić odpowiednią wartość przyciskami +/- podobnie jak przy ustawia-
niu kanału.
UWAGA: Wyzwalane będą tylko lampy z tym samym numerem kanału, jaki jest ustawiony na 
wyświetlaczu. Wartości mocy błysku w każdej grupie mogą być ustawiane niezależnie.
4. Wcisnąć przycisk TEST, aby wypróbować prawidłowość ustawień.
5. Przyciskiem MODE zmienia się tryb pracy pomiędzy Manual a TTL.
6. Przyciskiem SYNC można zmieniać ustawienia wyzwalania pomiędzy przednią kurtyną, tylną 
kurtyną a HSS.
7. Przycisk LAMP służy do włączania/wyłączania lampy modelującej.
8. Przycisk HEAD przełącza grupę w tryb uśpienia.

Synchronizacja wyzwalacza TR-Q6 ze smartfonem.
•	 iPhone - wyszukać w AppStore aplikację JINBEI APP i zainstalować.
•	 smartfony z systemem Android - wejść na stronę producenta: http://www.goldenshell.

com.cn/en/service/upgrade.aspx , kliknąć na „Golden shell service” - „firmware update”, 
ściągnąć i zainstalować aplikację.

1. Włączyć wyzwalacz TR-Q6.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk SYNC, aby włączyć funkcję Bluetooth. Na ekranie pojawi się 
ikonka .
3. Włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie.
4. Włączyć aplikację, kliknąć opcję „Re-search the device”, wybrać TR-Q6 w „Select device”.
5. Wybrać numer studio „STUDIO 1”.
6. Wejść do głównego menu „STUDIO 1”.
7. Kliknąć przycisk  aby dodać grupę.
8. Dłużej przytrzymać ikonę grupy, aby usunąć grupę.
9. Kliknąć ikonę grupy, aby ustawić parametry błysku.
10. Kliknąć ikonę powrotu  , aby wrócić do menu głównego.
11. Ustawić moc błysku na linijkach.
12. Wybrać tryb błysku: Manual / TTL.
13. Wybrać sposób synchronizacji, na 1 lub 2 kurtynę, lub HSS.
14. Przesunąć przyciski funkcji, aby zobaczyć więcej ustawień. 

interfejs TR-Q6 interfejs lampy Jinbei TTL HSS

Synchronizacja wyzwalacza TR-Q6 z lampami. Specyfikacja.

Model TR-Q6C Canon (1.06.021605) / TR-Q6N Nikon (1.06.021606) / 
TR-Q6S Sony (1.06.021607)

Częstotliwość bazowa 2.4GHz

Zasięg 300m, zasięg efektywny 100m

Ilość kanałów 16, CH00 - CH15

Ilość grup A/B/C

Tryby pracy TTL, Manual

Tryby synchronizacji 1 kurtyna, 2 kurtyna, HSS

Standardowe czasy 
synchronizacji

Canon 1/250s lub mniej, Nikon 1/320s lub mniej, Sony 1/250s 
lub mniej

Czas synchronizacji HSS 1/8000s

zasięg Bluetooth 10m

Zdalne sterowanie smartfony z systemem iOS, Android

Aktualizacja firmware przez złącze USB

Wymiary 92 x 60 x 40mm

Waga 0,1kg bez baterii

IMPORTER:
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