
1. Opis produktuWyzwalacz radiowy do lamp studyjnych
TRS / TRS-V

Instrukcja obsługi

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 przeka-
zywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1. Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2. Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól elektromagnetycz-

nych.
3. Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, lub o gwałtow-

nych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie wilgoci na obwodach elektrycz-
nych. 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 należy zgłosić się do sklepu, gdzie sprzęt został zakupiony.
7. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że zarówno lampa jak i wszystkie akcesoria są popraw-

nie zamocowane.
8. Nie wyzwalać lampy w bliskiej odległości od przedmiotów, ludzi i zwierząt, gdyż może to powo-

dować oparzenia, uszkodzenia lub utratę wzroku lub pożar.



Specyfikacja

model TRS-V

ilość kanałów 16

zasięg 80m +

częstotliwość bazowa 2.4GHz

zasilanie CR2032

port gorąca stopka

czas synchronizacji 1/250s

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

IMPORTER:

Ustawianie kanału transmisji
•	 Na wyzwalaczu i lampie powinien być ustawiony ten sam nr kanału.
•	 Do 15 różnych setupów fotograficznych może pracować jednocześnie, nie zakłócając się nawza-

jem.

Przełączniki kanałów:
•	 „0” znajduje się po stronie napisu „ON”
•	 „1” znajduje się po przeciwnej stronie napisu „ON”
•	 kanał 15 służy do wyzwalania wszystkich lamp

Wyzwalacz TRS przeznaczony jest do stosowania z lampami Jinbei serii: MSN, HD, Discovery, DPIII, 
DPL (moc 400 i 600Ws), DM3 oraz modelem EF-200, posiadającymi wbudowany odbiornik wyzwala-
cza TRS. Nadajnik umożliwia wyzwalanie lamp, a także zdalne sterowanie mocą błysku i włączanie/
wyłączanie światła modelującego. Zasięg pracy do 80 metrów, czas synchronizacji do 1/250 s.

W przypadku lampy LED EF-200 nadajnik działa jako pilot pozwalający na włączanie/wyłączanie oraz 
regulację mocy lampy.

Wyzwalacz TRS-V przeznaczony jest do stosowania z lampami Jinbei serii: MSN-V, HD-V, DP III (wer-
sja z wbudowanym odbiornikiem), DLP (moc 800Ws), Discovery II. Nadajnik umożliwia wyzwalanie 
jednej lub grupy lamp, regulację mocy oraz sterowanie światłem modelującym. Zasięg pracy do 80 
metrów, czas synchronizacji do 1/250 s.


