
1. Opis produktuWyzwalacz radiowy do lamp studyjnych
TR-V6

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.

wyświetlacz LCD

ustawianie kanału - CH

ustawianie grupy - GR

przycisk „-”

przycisk TEST / włącznik

kontrolka połączenia 
bezprzewodowego

włącznik lampy modelują-
cej / sygnału dźwiękowego

przycisk „+”

przycisk blokady mocowa-
nia gorącej stopki

gorąca stopka zasobnik na baterie 2x 1.5V 
AAA/R3

kontrolka połączenia 
bezprzewodowego

przełączniki ustawiania 
kanału

przełącznik ustawiania 
grupy

wtyk synchro USB



1. Moc błysku:
•	 Zakres regulacji - 1.0~9.0 (minimum 1.0 - maksimum 9.0).
•	 Regulacja dokładna - krótkie wciśnięcia przycisków  lub  powodują zmianę wartości 

mocy błysku z krokiem 0.1f.
•	 Regulacja zgrubna - wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  spowoduje zmianę 

wartości mocy błysku z krokiem 1.0f.

2. Lampa modelująca: krótkie wciśnięcie przycisku  włącza/wyłącza lampę modelującą  .
3. Sygnał dźwiękowy: długie wciśnięcie przycisku  włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy.
4. Automatyczne wysyłanie danych grup:

Długie wciśnięcie przycisku CH spowoduje, że zamiga na ekranie ikonka . Przyci-
skami  lub  można zmieniać wartość parametru pomiędzy 0 lub 1.
•	 1 - gdy jest zmieniany kanał, dane z wyzwalacza są wysyłane do wszystkich 

lamp przypisanych do tego kanału. Na wyświetlaczu wyzwalacza widoczna 
jest ikonka .

•	 0 - funkcja jest wyłączona. W tym przypadku aktualizowane są tylko parametry lampy przypisa-
nej do grupy, która jest aktualnie ustawiona na wyzwalaczu.

5. Ikona przełącznika kanałów  : odpowiada ustawionej wartości kanału. W przypadku 
korzystania z odbiornika USB ikonka ułatwia ustawienie tego samego kanału na nadajniku i 
odbiorniku.

6. Numer kanału transmisji  : krótkie wciśnięcie przycisku  spowoduje że ikona zacznie mi-
gać. Przyciskami  lub  można zmieniać numer kanału w zakresie 00 - 15.

7. Numer grupy : krótkie wciśnięcie przycisku  spowoduje że ikona zacznie migać. Przyciska-
mi  lub  można zmieniać bieżącą grupę w zakresie 0/A/B/C/D/E/F/G/H/I.

Gdy nadajnik i odbiornik mają ustawiony ten sam kanał transmisji, a lampy przypisane są do różnych 
grup, moc każdej z nich może być ustawiana niezależnie. Ilość lamp przypisanych do jednej grupy 
jest nieograniczona.

Specyfikacja

model TR-V6 (1.06.021701)

częstotliwość 2.4GHz

zasięg pracy bezprzewodowej max. 300m; zasięg efektywny 100m

kanały transmisji 16 kanałów: 00 - 15

grupy 10 grup: 0/A/B/C/D/E/F/G/H/I

sterowanie lampą modelującą On / Off

sterowanie sygnałem dźwiękowym On / Off

czasy synchronizacji migawki
Canon 1/250s lub mniej
Nikon 1/320s lub mniej
Sony 1/250s lub mniej

zasilanie 2x 1,5V AAA/R3

czas ciągłej pracy na jednym zestawie baterii >110h

wymiary nadajnika 78 x 49 x 38mm; 0.08kg

wymiary odbiornika 58x 31 x 25mm; 0.02kg

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

IMPORTER:


