
Uniwersalny wyzwalacz radiowy 
Jinbei TR-Q7

Jinbei TR-Q7

Instrukcja obsługi

1. Opis wyzwalacza

2

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.  Wbudowany akumulator litowy nie posiada efektu pamięci, dlatego nie trzeba go
 formatować.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
6.  Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, czy wyzwalacz jest poprawnie 
 zamocowany.

1.  Przycisk zmiany trybu błysku w grupie / wyłączenia błysku w grupie 
2.  Przycisk zmiany trybu błysku w grupie / wyłączenia błysku w grupie 
3.  Przycisk zmiany trybu błysku w grupie / wyłączenia błysku w grupie  
4.  Zaślepka pokrywy gniazda USB-C oraz micro Jack 2.5 mm
5.  Przycisk TEST
6. Pokrętło blokady gorącej stopki 
7. Uniwersalna gorąca stopka
8. Pokrętło selekcji / przycisk zatwierdzania
9. Przycisk wyboru MENU / włączania i wyłączania wyzwalacza
10. Przycisk funkcyjny 3
11. Przycisk funkcyjny 2
12. Przycisk funkcyjny 1
13. Dioda stanu wyzwalacza
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1.  Ikona systemu
  Canon / Nikon / Sony / Fuji�lm / RT / Olympus / Lumix  
2.  Ikony grup błysku
  A / B / C / D / E / F  
3.  Ikona przycisku funkcyjnego 1
  Wybór systemu 
  Włączanie / wyłączanie lampy modelującej
4.  Ikona przycisku funkcyjnego 2
  Wybór kanału transmisji bezprzewodowej
  Włączanie / wyłączanie sygnału dźwękowego lampy
5.  Ikona przycisku funkcyjnego 3
  Wybór trybu synchronizacji błysku
  Szybka zmiana trybu błysku dla grupy A
6. Ikona aktywnej transmisji Bluetooth 
7. Ikona aktywnej lampy modelującej
8. Ikona aktywnego sygnału dźwiękowego lampy
9. Ikona aktywnego trybu synchronizacji błysku
  Pierwsza kurtyna / Druga kurtyna / HSS
10. Ikona stanu naładowania wyzwalacza
11. Ikona wyzwalacza w trybie ładowania
12. Ikona blokady przycisków
13. Ikony wartości mocy błysku / kompensacji TTL
14. Ikona aktywnego kanału
15. Ikona wybranego trybu błysku 
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3. Opis opcji zaawansowanych C.Fn

Aby uruchomić zakładkę opcji zaawansowanych naciśnij i przytrzymaj przez ok 3 s. 
przyciski funkcyjne 2 i 3.  Wybór opcji odbywa się za pomocą pokrętła selekcji. Aktywna
opcja jest podświetlana na zielono. Aby zmienić nastawę opcji, naciśnij przycisk 
zatwierdzania, a następnie pokrętłem selekcji edytuj nastawę. Wybór potwierdź 
przyciskiem zatwierdzania.

2. Opis menu wyzwalacza

WIDOK DLA LAMP BŁYSKOWYCH
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WIDOK DLA LAMP LED
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1.  Ikona trybu pracy LED
  EF (Lampy LED) / EF-P (Panele LED)  
2.  Ikony grup oświetlenia
  A / B / C / D / E / F  
3.  Ikona przycisku funkcyjnego 1
  Wybór trybu pracy LED
4.  Ikona przycisku funkcyjnego 2
  Wybór kanału transmisji bezprzewodowej
5.  Ikona przycisku funkcyjnego 3
  Zaznaczenie wszystkich grup
6. Ikony wartości w % natężenia światła 
7. Ikona stanu naładowania wyzwalacza
8. Ikona aktywnego kanału
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5. Ładowanie akumulatora wyzwalacza

Wyzwalacz Jinbei TR-Q7 został wyposażony w wbudowany akumulator litowy 3.7 V 
o pojemności 1500 mAh. Jego ładowanie umożliwia znajdujący się w pudełku przewód 
USB-C. Przewód należy podłączyć do znajdującego się za gumową pokrywą 
(patrz opis wyzwalacza) gniazda USB-C. Ładowanie urządzenia jest sygnalizowane 
migającą, czerwoną diodą stanu wyzwalacza. 

7. Synchronizacja wyzwalacza z lampą błyskową

1. Uruchom lampę błyskową Jinbei i ustaw tryb komunikacji bezprzewodowej:
 TTL-ALL, TTL-F lub

2. Uruchom wyzwalacz Jinbei TR-Q7, ustaw grupę błysku:
 a. Pokrętłem selekcji wybierz grupę (A-F), wybrana grupa będzie 
  podświetlona zielonym kolorem.
 b. Znajdującymi się z boku wyzwalacza przyciskami ustaw tryb błysku 
 c. Przyciskiem zatwierdzania dokonaj korekty błysku TTL lub ustaw moc 
  lampy w trybie M.
3. Ustaw kanał komunikacji. Przyciskiem funkcyjnym 2 aktywuj ikonę wyboru kanału,
 a następnie pokrętłem selekcji wybierz jego wartość (00-15).
4. Ustaw tę samą grupę i kanał błysku w lampie błyskowej.
5. Przyciskiem funkcyjnym 1 podświetl wybór systemu. Pokrętłem selekcji ustaw
 wybrany system. Zatwiedź przyciskiem zatwierdzania.
6. Wykonaj błysk testowy - naciśnij przycisk TEST - lampa powinna wyzwolić błysk.

6. Montaż wyzwalacza na gnieździe gorącej stopki aparatu

Urządzenie zostało wyposażone w uniwersalną gorącą stopkę przystosowaną do montażu
na aparatach: Canon, Nikon, Fuji, Olympus, Panasonic oraz Sony*. 

1. Wsuń delikatnie stopkę w gniazdo mocowania na aparacie, a następnie zablokuj 
 ją pokrętłem blokady skręcając je w lewą stronę. 
2. Aby zdemontować urządzenie, odblokuj gorącą stopkę pokrętłem blokady
 skręcając je w prawą stronę. Następnie delikatnie wysuń z aparatu.

Wyzwalacz TR-Q7 posiada możliwość zmiany położenia względem aparatu w trzech 
stopniach: 0°(pionowo), 45° oraz 90° (poziomo).  Zalecamy, aby docelowe położenie
wyzwalacza ustawić po upewnieniu się,  że jest zablokowany w gnieździe gorącej stopki na
aparacie.
*Aparaty Sony z gniazdem gorącej stopki Sony Multi-Interface są obsługiwane przez 
urządzenie za pomocą dedykowanego adaptera, sprzedawanego oddzielnie. Mocowanie 
stopki wyzwalacza bezpośrednio w gnieździe Multi-Interface grozi uszkodzeniem styków 
w aparacie.

4. Uruchamianie / wyłączanie wyzwalacza

1. Aby uruchomić wyzwalacz naciśnij i przytrzymaj przez ok. 4 s przycisk MENU. 
 Wówczas pojawi się ekran startowy, a dioda stanu wyzwalacza zaświeci się 
 na zielono.

2. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez ok. 4 s przycisk MENU. 
 Ekran wyzwalacza zgaśnie - urządzenie zostanie wyłączone.

SCHEMAT OPCJI ZAAWANSOWANYCH

W zakładce opcji zaawansowanych przyciski funkcyjne mają podporządkowane role.

LISTA OPCJI ZAAWANSOWANYCH

Przycisk funkcyjny 1

Zerowanie ustawień do wartości 
fabrycznych.

Przycisk funkcyjny 2

Zmiana trybu opcji zaawansowanych 
(lampa LED/lampa błyskowa)

Przycisk funkcyjny 3

Zatwierdzanie ustawień i powrót 
do głównego widoku

01. Backlight - Ustawienie podświetlenia ekranu wyzwalacza

3 poziomy podświetlenia ekranu

02. Sleep - Ustawienie uśpienia wyzwalacza

05 Wyzwalacz przejdzie w stan uśpienia po 5 minutach bezczynności
15 Wyzwalacz przejdzie w stan uśpienia po 15 minutach bezczynności
30 Wyzwalacz przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach bezczynności

03. ID number - Ustawienie nr ID dla komunikacji w systemie Canon RT

Wybór wartości numeru ID w zakresie 00-99

04. Bluetooth - Ustawienie trybu komunikacji Bluetooth

ON Aktywacja trybu Bluetooth
OFF Dezaktywacja trybu Bluetooth



87

8. Synchronizacja wyzwalacza z lampą LED

1. Uruchom lampę LED EF Jinbei i ustaw tryb komunikacji bezprzewodowej tak, 
 aby wyświetlić możliwość wyboru grupy i kanału.
2. Uruchom wyzwalacz Jinbei TR-Q7, ustaw tryb sterowania lampami LED:
 a. Wejdź w zakładkę opcji zaawansowanych. Naciśnij i przytrzymaj przyciski
  funkcyjne 2 i 3. przez ok 3 s. Otworzy się zakładka opcji zaawansowanych.
 b. Przejdź w tryb sterowania lampami LED przez naciśnięcie przycisku
  funkcyjnego 2 (Flash - > EF).
 c. Zatwierdź zmiany przyciskiem funkcyjnym 3.
3. Przyciskiem funkcyjnym 1 podświetl wybór systemu sterowania lampami LED (EF)
 lub panelami LED (EF-P). Pokrętłem selekcji ustaw wybrany system. Zatwiedź 
 przyciskiem zatwierdzania.
4. Ustaw kanał komunikacji. Przyciskiem funkcyjnym 2 aktywuj ikonę wyboru kanału,
 a następnie pokrętłem selekcji wybierz jego wartość (00-15).
5. Ustaw grupę. Pokrętłem selekcji wybierz grupę (A-J), wybrana grupa będzie 
 podświetlona zielonym kolorem. Przyciskiem zatwierdzania ustaw moc lampy
 w zakresie 10-100%.
6. Ustaw tę samą grupę i kanał w lampie LED - lampa powinna zacząć świecić z
 zadaną z wyzwalacza mocą.

9. Pozostałe funkcje wyzwalacza

Synchronizacja błysku

Wyzwalacz Jinbei TR-Q7 został wyposażony w możliwość synchronizacji błysku w trzech
trybach. Synchronizacja na pierwszą kurtynę, drugą kurtynę oraz synchronizację z
szybkimi czasami otwarcia migawki (HSS) do 1/8000 s.

1. Aby wybrać odpowiedni dla siebie tryb synchronizacji naciśnij przycisk 
 funkcyjny 3.
2. Kilkukrotne naciśnięcie przycisku funkcyjnego 3 pozwoli na zmianę trybu 
 synchronizacji na odpowiednio: pierwszą kurtynę, drugą kurtynę, tryb HSS.

Pamiętaj, że tryb HSS jest obsługiwany jedynie przez wybrane lampy, a maksymalny czas
synchronizacji jest zależny od modelu aparatu.

Włączanie światła modelującego w lampie błyskowej

Za pomocą wyzwalacza TR-Q7 możliwe jest aktywowanie, lub wyłączanie światła 
modelującego w lampie błyskowej.

1. Aby włączyć móc włączać / wyłączać światło modelujące należy nacisnąć przycisk
 MENU. Nad przyciskami funkcyjnymi pojawią się ikony światła modelującego,
 sygnału dźwiękowego oraz konwersji TTL-M.
2. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz grupę dla której będą wykonywane zmiany
 w obrębie użycia światła modelującego.
3. Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby włączyć światło modelujące w lampie, lub
 je wyłączyć.

Konwersja TTL-M

Wyzwalacz Jinbei TR-Q7 został wyposażony w funkcję konwersji błysku z trybu TTL na tryb
M. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób, precyzyjnie dostosować moc błysku w trybie M za
pomocą użycia błysku testowego w trybie TTL. 
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1. Uruchom lampę błyskową Jinbei wyposażoną w tryb pracy TTL, a następnie
 zsynchronizuj ją z wyzwalaczem TR-Q7.
2. Uruchom wyzwalacz Jinbei TR-Q7, ustaw tryb błysku TTL. Przyciskiem zmiany 
 trybu błysku w grupie ustaw tryb TTL (dla grupy A*).
3. Wykonaj zdjęcie z pomocą zdalnie wyzwolonej lampy błyskowej.
4. Następnie w wyzwalaczu na naciśnij przycisk MENU - tak by wyświetliły się
 alternatywne funkcje dla przycisków funkcyjnych.
5. Naciśnij przycisk funkcyjny 3, aby dokonać konwersji błysku TTL na M - wyzwalacz
 dostosuje moc błysku w trybie ręcznym na podstawie nastaw trybu TTL.

*Funkcja jest dostępna dla grupy A.

Wyzwalanie błysku w trybie komunikacji Canon-RT

Za pomocą wyzwalacza TR-Q7 możliwa jest komunikacja bezprzewodowa z lampami 
studyjnymi oraz reporterskimi wyposażonymi w moduł komunikacji Canon-RT.

1. Uruchom lampę błyskową Jinbei lub/i lampę reporterską wyposażone w moduł
 komunikacji Canon-RT.
2. Uruchom wyzwalacz TR-Q7. Wybierz grupę błysku oraz kanał.
3. Ustaw na wyzwalaczu system RT. Naciskając przycisk funkcyjny 1 (opcja Camera) 
 wybierz system RT.
4. Następnie w opcjach zaawansowanych ustaw Numer ID dla komunikacji RT.
5. Wprowadź w lampach tożsame wartości grupy, kanału oraz numeru ID (lampy 
 reporterskie w trybie Slave).
6. Wyzwól migawkę w aparacie - lampy powinny wyemitować błysk.

Włączanie / wyłączenie sygnału dźwiękowego w lampie

Wyzwalacz TR-Q7 umożliwia selektywne (oddzielnie dla każdej z grup) włączanie lub
wyłączanie sygnału dźwiękowego lampy błyskowej.

1. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz grupę, dla której chcesz dokonać zmian 
 w zakresie zmian dla sygnału dźwiękowego.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny 2 (ikona nuty) aby włączyć lub wyłączyć sygnał 
 dźwiękowy dla wybranej grupy. Włączony sygnał dźwiękowy jest oznaczony
 symbolem nuty na ekranie wyzwalacza w grupie ikon po prawej stronie.

10. Komunikacja z wyzwalaczem za pomocą Bluetooth

Urządzenie zostało wyposażone we wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający 
komunikację ze smartfonami lub tabletami z zainstalowaną aplikacją Jinbei (Android / iOS).

Dedykowaną aplikację można pobrać przy pomocy kodów QR:

Urządzenia Android Urządzenia iOS
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SYNCHRONIZACJA WYZWALACZA Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Przed rozpoczęciem pracy w trybie komunikacji Bluetooth upewnij się, co do poziomu
naładowania baterii w wyzwalaczu oraz urządzeniu mobilnym - aktywowany moduł
Bluetooth zwiększa zużycie baterii.

1. Uruchom wyzwalacz TR-Q7. Przejdź do zakładki opcji zaawansowanych.
 Za pomocą pokrętła selekcji wybierz opcję 4 - Bluetooth. Zatwierdź przyciskiem
 zatwierdzania i zmień nastawę na ON. Przyciskiem funkcyjnym 3 zatwierdź 
 zmianę ustawień.
2. Uruchom komunikację Bluetooth w urządzeniu mobilnym. Na liście dostepnych
 urządzeń Bluetooth wybierz „TR-Q7”. Pojawi się komunikat wymagający podania
 numeru pin. Aby połączyć się z urządzeniem wpisz „000000” (sześć zer) i 
 zatwierdź wybór.
3. Uruchom aplikację w urządzeniu mobilnym.
 a.  Po włączeniu intefejs automatycznie spróbuje połączyć się ze 
  sparowanym wyzwalaczem TR-Q7. Po kilku sekundach pojawi się 
  komunikat „conneceted”.
 b. Jeżeli to nie nastąpi wybierz przycisk z symbolem oświeżania na ekranie
  głównym aplikacji. Pojawi się lista sparowanych urządzeń Bluetooth.
  Wybierz „TR-Q7”. Urządzenia powinny zostać sparowane. Pojawi się 
  komunikat „conneceted”.

PODSTAWOWE OPERACJE W APLIKACJI

2. Wybierz kon�gurację STUDIO 1 lub dodaj nową za pomocą kafelka +
 a. W kon�guracji pojawi się kafelek (1). Aby dodać kolejne grupy wybierz 
  kafelek (2). Powyżej (3) znajduje się informacja dotycząca trybu błysku
  dla wszystkich grup w kon�guracji.
 b. Poniżej kafelków znajduje się przedziałka mocy błysku (4) dla trybu TTL
  lub M. Za jej pomocą można dokonywać kompensacji błysku TTL lub
  regulacji mocy błysku w trybie M.
 c. Pod kafelkami są trzy przyciski: (5) - wyzwala błysk testowy, 
  (6) - umożliwia zmianę trybu błysku (TTL/M), (7) otwiera rozwijaną 
  listę (8) wyboru synchronizacji błysku: 
  Front -courtain - synchronizacja na pierwszą kurtynę
  Rear-courtain - synchronizacja na drugą kurtynę
  High-speed - synchronizacja HSS (szybkie czasy do 1/8000s)
  
 

1. Po uruchomieniu aplikacji, pojawią się 
 dwa kafelki: (1) oraz (2). Dzięki nim istnieje 
 możliwość dodawania kon�guracji pod konkretny
 setup w studio. Na przykład STUDIO 1 - będzie 
 służyło setupowi pod zdjęcia produktowe z 
 3 lampami w 3 grupach, zaś STUDIO 2 - 
 setupowi pod fotografowanie portretów z jedną
  lampą w jednej grupie.

 



Model Uniwersalny wyzwalacz radiowy TTL TR-Q7 

Cz ęstotliwość bazowa 2.4 Ghz

Zasięg do 300 m

Ilość grup A / B / C / D / E / F

Tryby pracy wyzwalacza M, TTL
Tryby synchronizacji Pierwsza i druga kurtyna, HSS

12. Dane techniczne

Ilość kanałów 16 (00-15)

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

www.fripers.pl
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3. Wybierz grupę GR A lub dodaj nową za pomocą kafelka +
 a. W widoku grupy pojawi się przedziałka mocy błysku (1) wraz z 
  informacjami o trybie błysku (2) oraz rodzaju synchronizacji (4).
 b. Pod przedziałką mocy błysku znajduje się przesuwana lista
  z przyciskami: (2) - zmiany trybu błysku, (3) - błysku testowego, 
  (4) - wyboru synchronizacji błysku, (5) - trybu FREEZE, (6) - światła
  modelującego, (7) - funkcji SLEEP, (8) - sygnału dźwiękowego lampy,
  (9) - funkcji DELAY, (10) - przyporządkowania numeru dla funkcji 
  EASY CAP. Aby zobaczyć przyciski 8-10 przesuń palcem po ekranie
  (tuż pod przyciskami) w lewo.
 

11. Środki ostrożności i konserwacja baterii

Aby móc długo i bezawaryjnie użytkować wyzwalacz TR-Q7 z akumulatorem litowym,
należy zastosować się do poniższych wskazówek.

1. Akumulatory litowe, w przecwieństwie do akumulatorów NiCd czy NiMH, 
 powinny być ładowane często i jak najszybciej po rozładowaniu. Jeśli jednak
 nie będą używane przez dłuższy czas, powinny zostać rozładowane do około
 40%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotnośc. Jeżeli
 akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, 
 może ulec uszkodzeniu.

2. Akumulator litowy nie posiada efektu pamięci, dlatego nie trzeba go formatować.
3. Eksploatowanie urządzenia w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze 
 może znacząco skracać żywotność baterii. Optymalny zakres temperatur pracy 
 to 15 - 25 C. Zbyt wysoka lub niska temperatura otoczenia może powodować 
 sporadycznie wyłączanie się baterii. Przy temperaturach poniżej 0 C pojemność
 baterii będzie znacznie niższa, nawet jeśli bateria została w pełni naładowana.
4. Akumulatory litowe mogą zapalić się, wybuchnąć lub rozszczelnić
 (wyciek elektrolitu), jeśli zostaną nagrzane do zbyt wysokiej temperatury. 
 Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i 
 słonecznych dni. Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub 
 eksplozję. 
5. Ładowanie akumulatora powinno się odbywać pod stałym nadzorem.

Standardowe czasy synchronizacji Canon 1/250 s (i mniej), Nikon 1/320 s (i mniej)
Sony/Fuji/Olympus/Lumix 1/250 s (i mniej)

Maksymalny czas synchronizacji HSS do 1/8000 s
Zasięg Bluetooth do 10 m
Zdalne sterowanie Urządzenia mobilne z systemem Android i iOS
Zasilanie Wbudowany akumulator litowy 3.7V 1500 mAh
Złącza Jack 2.5 mm, USB-C
Wymiary 96 x 65 x 40 mm

120 gWaga

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


