
  8. Kursor Wyboru
  9. Wyświetlacz
10. Oznaczenie Blokady
11. Stan Baterii
12. Sygnalizacja Aktywności Timera
13. Głośnik Tak / Nie 
14. Znacznik Ustawień SET
15. Znacznik Wyzwalania
16. Liczba Zdjęć

Połączenie z wyzwalaczem:
1. Wyłączyć aparat i wyzwalacz
2. Wyjąć zatyczkę z gniazda sterowania w aparacie
3. Podłączyć odbiornik wyzwalacza do gniazda sterowania
4. Włączyć aparat i timer
5. Teraz można już ustawić program i używać timera

Opis Funkcji AutomatycznychOpis Funkcji AutomatycznychOpis Funkcji AutomatycznychOpis Funkcji Automatycznych

1. Ustawienia Aparatu

Dostępne funkcje Wielofunkcyjnego Wyzwalacza Czasowego, Opóźnienie Migawki (DELAY), Tryb BULB / Długość Ekspozycji (LONG),
Czasy Interwałów (INTVL)oraz liczba zdjęć dla ustawionych wartości interwału (N).

a) Podpiąć Wyzwalacz do aparatu i włączyć urządzenia
b) Ustawić w Aparacie

2. Ustawienia Wyzwalacza
Wcisnąć przycisk ustawień SET (7). Ikona SET zacznie migać na wyświetlaczu.
Według żądanych wymagań ustawić parametry.

Odłączanie  wyzwalacza:
1. Wyłączyć aparat i timer
2. Wyjąć przewód z gniazda sterowania w
    aparacie
3. Włożyć zatyczkę gniazda wyzwlania w
    aparacie 
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Bezprzewodowy Wyzwalacz Czasowy - Timer
Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego wyzwalacza czasowego.
Dla poprawnego użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, dokładnie krok po kroku.

WyświetlaczWyzwalacz

1. Panel Kontrolny
2. LED światło / Przycisk Blokady
3. Strzałki Kon�guracyjne
4. Spust Wyzwalacza
5. Sygnalizacja Migawki
6. Timer Start / Stop
7. Przycisk Ustawień SET

1

Dla Własnego Bezpieczeństwa

        Nie dokonywać samodzielnych napraw

        Trzymać urządzenie suche

        Trzymać z dala od dzieci

        Nie używać w pobliżu źródła gazu

        Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur

UWAGA 3
1. Wyłączyć urządzenie ( Wyzwalacz )

2. Wyłączyć aparat i odłączyć przewód

3. Wyjąć baterie

     (AAA 1.5V lub LR03 Alkaliczne)

4. Włożyć dwie nowe baterie

Wymiana Baterii 4

Exposure Mode / Tryb Ekspozycji
Shutter Speed / Szybkość Migawki

Interval Time / Czas Interwału
Focus Mode /  Tryb

Continuous / Tryb wyzwalania

M (manual) / M (manualna)
BULB

OFF / Wyłączone
Auto Focus or Manual / Auto Focus lub Ręczne

S (single frame) / S (pojedyncza klatka)

Opcje                                                                                                       Opis                                                                                                                                  Ustawienia
Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu do rozpoczęcia interwału lub pojedynczego wyzwolenia
migawki w przedziale od 1 sekundy opóźnienia do 99 godzin, 99 minut i 99 sekund. 
Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu ekspozycji w przedziale długości 0 do 100 godzin. 

DELAY

LONG

0s do 99godz.59min 59s

0s do 99godz.59min 59s

Ustawienie ilości ekspozycji, które mają zostać wykonane w przedziale 1 do 399 zdjęć. N 1 do 399 zdjęć, (bez ograniczeń)
Dźwięk ON / OFF , sygnalizacja dźwiękowa TAK / NIE ON / OFF - TAK / NIE

INTVL 1s do 99godz.59min 59s
Ustawienie Interwału. Funkcja ta pozwala na ustawianie interwałów w przedziale do 100 godzin.
Przykładowo jeśli zostanie ustawiony interwał 10min, migawka będzie włączana co 10min  z czasem
ekspozycji (BU) przez ilość razy ustawionych w (N - liczba zdjęć / ekspozycji)

Migawka zamknięta

Wyzwalacz start Wyzwalacz stop

Migawka otwarta
Liczba zdjęć (N)

N klatka2 klatka1 klatka

Czas Ekspozycji
(LONG)

Opóźnienie
(DELAY)

Interwał (INTVL)

UWAGA: Proszę pamiętać aby czas interwału (INTVL) był dłuższy o minimum 2 sekundy od czasu Ekspozycji (LONG)

1
2
3
4

5
6
7
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a) Podpiąć Wyzwalacz do aparatu i włączyć urządzenia
b) Ustawić w Aparacie

2. Ustawienia Wyzwalacza
Wcisnąć przycisk ustawień SET (7). Ikona SET zacznie migać na wyświetlaczu.
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Odłączanie  wyzwalacza:
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    aparacie
3. Włożyć zatyczkę gniazda wyzwlania w
    aparacie 
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Bezprzewodowy Wyzwalacz Czasowy - Timer
Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego wyzwalacza czasowego.
Dla poprawnego użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, dokładnie krok po kroku.
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        Nie używać w pobliżu źródła gazu

        Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur
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Wymiana Baterii 4

Exposure Mode / Tryb Ekspozycji
Shutter Speed / Szybkość Migawki

Interval Time / Czas Interwału
Focus Mode /  Tryb

Continuous / Tryb wyzwalania

M (manual) / M (manualna)
BULB

OFF / Wyłączone
Auto Focus or Manual / Auto Focus lub Ręczne

S (single frame) / S (pojedyncza klatka)

Opcje                                                                                                       Opis                                                                                                                                  Ustawienia
Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu do rozpoczęcia interwału lub pojedynczego wyzwolenia
migawki w przedziale od 1 sekundy opóźnienia do 99 godzin, 99 minut i 99 sekund. 
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INTVL 1s do 99godz.59min 59s
Ustawienie Interwału. Funkcja ta pozwala na ustawianie interwałów w przedziale do 100 godzin.
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7



Ustawianie Parametrów Wyzwalacza

Uruchomienie Wyzwalacza

Sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny - dioda

Zakończenie Zdjęć

Użyj strzałek kon�guracyjnych w celu ustawiania parametrów. Wybieranie ustawień następuje poprzez przyciskanie lewej lub prawej strzałki.
Górna i dolna strzałka służą do zmiany parametrów.
Wciskając przycisk SET zatwierdzamy wpisane wartości. Możemy powrócić do ich edycji ponownie wciskając SET. Aktualnie ustawiane parametry
rozpoznamy po miganiu, pomiędzy parametrami możemy przechodzić (godziny, minuty, sekundy) strzałkami lewo i prawo.

Uruchomienie nastepuje po zaakceptowaniu ustawień SET, po wciśnięciu przycisku START / STOP.
Wyzwalacz zostaje uruchomiony, zobaczymy migający napis “TMIER ACTIVE”. Ponowne wciśnięcie przycisku START / STOP zatrzyma wyzwalacz i powróci
do stanu przed rozpoczęciem z zapamiętanymi ustawieniami SET.  
Pomiędzy zdjęciami (jeśli ustawiliśmy więcej niż jedno zdjęcie (N) ) wyzwalacz pokazuje czas pozostały do rozpoczęcia kolejnej ekspozycji.
Jeśli sygnalizator dźwiękowy jest włączony, usłyszymy 3 sygnały na jedną sekundę przed otwarciem migawki, przy każdym interwale.
Gdy ekspozycja jest uruchomiona, wyzwalacz pokazuje na panelu czas pozostały do końca ekspozycji, pojawia się także migający napis “RELEASE”
a powyżej napisu pokazana jest liczbą zdjęć pozostałych do wykonania (N).

Wykonywanie zdjęć kończy się automatycznie gdy zostanie wykonane ostatnie zdjęcie z ustalonej liczby zdjęć (N).
Można także zakończyć wcześniej wykonywanie zdjęć ( przed ustaloną liczbą (N) ) poprzez wciśnięcie przycisku START / STOP.

Dioda LED / Przycisk Blokady
Przytrzymaj przycisk LED / LOCK na 1 sekundę aby włączyć sygnalizację diodą
Przytrzymaj przycisk LED / LOCK na 2 sekundy aby zablokować przyciski
Przytrzymaj przycisk LED / LOCK na 2 sekundy aby odblokować przyciski

*Gdy używana jest funkcja AutoFocus w aparacie, należy ustawić dłuższy czas interwału (INTVL) o około 2s, który pozwoli na ustawienie ostrości przed
zrobieniem zdjęcia. Gdy używana jest funkcja poprawy jakości przy dłuższych ekspozycjach w aparacie, czas interwału powinien być minimum dwa razy
dłuższy niż czas otwarcia migawki.

Dla poprawnego działania, proszę pamiętać aby czas interwału (INTVL) był zawsze minimum
o 2 sekundy dłuższy niż czas ekspozycji (LOMG). W momencie używania dłuższych
ekspozycji, czas interwału powinien być dwa razy dłuższy od czasu ekspozycji.

Interwał z parametrami 00:00:00 jest automatycznie ustawiany na 00:00:01.

Aby ustawić liczbę zdjęć na “bez ograniczeń” należy przy liczbie 1 wcisnąć strzałkę dół lub
przy liczbie 399 strzałkę góra. Pojawi się wtedy znak “--”, którego wybór oznacza liczbę zdjęć
bez ograniczeń.

Po wybraniu wszystkich ustawień wciskamy przycisk SET aby zatwierdzić ustawienia.
Usłyszymy sygnał dźwiękowy (jeśli sygnalizacja jest włączona) a ikona SET zniknie.

Godziny Minuty Sekundy

Opóźnienie (DELAY)      Czas po którym zostanie wykonana pierwsza klatka

Godziny Minuty Sekundy

Iterwał (INTVL)      Odstęp czasowy pomiędzy rozpoczęciem każdego zdjęcia Liczba zdjęć (N) Sygnalizacja dźwiękowa

Godziny Minuty Sekundy

BULB (LONG)      Długość ekspozycji dla każdego zdjęcia

1. Miga gdy wyzwalacz jest uruchomiony

2. Pomiędzy zdjęciami: czas do kolejnego zdjęcia

    W trakcie zdjęcia: czas pozostały do zamknięcia migawki

3. Liczba pozostałych do wykonania zdjęć

4. Miga gdy zdjęcie jest wykonywane

Migawka zamknięta

Migawka otwarta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (s)

Poniższa ilustracja pokazuje kiedy występuje sygnał dźwiekowy (       ) oraz kiedy miga dioda (      ) z ustawieniami:
Opóźnienie (DELAY) 5s, Czas ekspozycji (LONG) 4s, Interwał (INTVL) 9s.

Używanie z własnymi ustawieniami szybkości migawki w aparacie
Aby wykonywać zdjęcia z własnymi szybkościami migawki, należy zasosować poniższe parametry.

Aparat

Tryb Ekspozycji
Szybkość Migawki

Czas Interwału
Tryb AutoFocus-a
Tryb Wyzwalania

M (manualnie) lub S (preselekcja migawki)
Dowolna
BRAK
AF-C lub M
S ( pojedyncza klatka)

Wyzwalacz

Czas Ekspozycji (LONG)

Iterwał (INTVL)

0 s
Dłuższy niż czas migawki
w aparacie

Ustawianie Parametrów Wyzwalacza

Uruchomienie Wyzwalacza

Sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny - dioda

Zakończenie Zdjęć

Użyj strzałek kon�guracyjnych w celu ustawiania parametrów. Wybieranie ustawień następuje poprzez przyciskanie lewej lub prawej strzałki.
Górna i dolna strzałka służą do zmiany parametrów.
Wciskając przycisk SET zatwierdzamy wpisane wartości. Możemy powrócić do ich edycji ponownie wciskając SET. Aktualnie ustawiane parametry
rozpoznamy po miganiu, pomiędzy parametrami możemy przechodzić (godziny, minuty, sekundy) strzałkami lewo i prawo.

Uruchomienie nastepuje po zaakceptowaniu ustawień SET, po wciśnięciu przycisku START / STOP.
Wyzwalacz zostaje uruchomiony, zobaczymy migający napis “TMIER ACTIVE”. Ponowne wciśnięcie przycisku START / STOP zatrzyma wyzwalacz i powróci
do stanu przed rozpoczęciem z zapamiętanymi ustawieniami SET.  
Pomiędzy zdjęciami (jeśli ustawiliśmy więcej niż jedno zdjęcie (N) ) wyzwalacz pokazuje czas pozostały do rozpoczęcia kolejnej ekspozycji.
Jeśli sygnalizator dźwiękowy jest włączony, usłyszymy 3 sygnały na jedną sekundę przed otwarciem migawki, przy każdym interwale.
Gdy ekspozycja jest uruchomiona, wyzwalacz pokazuje na panelu czas pozostały do końca ekspozycji, pojawia się także migający napis “RELEASE”
a powyżej napisu pokazana jest liczbą zdjęć pozostałych do wykonania (N).

Wykonywanie zdjęć kończy się automatycznie gdy zostanie wykonane ostatnie zdjęcie z ustalonej liczby zdjęć (N).
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Dioda LED / Przycisk Blokady
Przytrzymaj przycisk LED / LOCK na 1 sekundę aby włączyć sygnalizację diodą
Przytrzymaj przycisk LED / LOCK na 2 sekundy aby zablokować przyciski
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*Gdy używana jest funkcja AutoFocus w aparacie, należy ustawić dłuższy czas interwału (INTVL) o około 2s, który pozwoli na ustawienie ostrości przed
zrobieniem zdjęcia. Gdy używana jest funkcja poprawy jakości przy dłuższych ekspozycjach w aparacie, czas interwału powinien być minimum dwa razy
dłuższy niż czas otwarcia migawki.

Dla poprawnego działania, proszę pamiętać aby czas interwału (INTVL) był zawsze minimum
o 2 sekundy dłuższy niż czas ekspozycji (LOMG). W momencie używania dłuższych
ekspozycji, czas interwału powinien być dwa razy dłuższy od czasu ekspozycji.

Interwał z parametrami 00:00:00 jest automatycznie ustawiany na 00:00:01.

Aby ustawić liczbę zdjęć na “bez ograniczeń” należy przy liczbie 1 wcisnąć strzałkę dół lub
przy liczbie 399 strzałkę góra. Pojawi się wtedy znak “--”, którego wybór oznacza liczbę zdjęć
bez ograniczeń.

Po wybraniu wszystkich ustawień wciskamy przycisk SET aby zatwierdzić ustawienia.
Usłyszymy sygnał dźwiękowy (jeśli sygnalizacja jest włączona) a ikona SET zniknie.
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Poniższa ilustracja pokazuje kiedy występuje sygnał dźwiekowy (       ) oraz kiedy miga dioda (      ) z ustawieniami:
Opóźnienie (DELAY) 5s, Czas ekspozycji (LONG) 4s, Interwał (INTVL) 9s.

Używanie z własnymi ustawieniami szybkości migawki w aparacie
Aby wykonywać zdjęcia z własnymi szybkościami migawki, należy zasosować poniższe parametry.

Aparat

Tryb Ekspozycji
Szybkość Migawki

Czas Interwału
Tryb AutoFocus-a
Tryb Wyzwalania

M (manualnie) lub S (preselekcja migawki)
Dowolna
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AF-C lub M
S ( pojedyncza klatka)

Wyzwalacz

Czas Ekspozycji (LONG)

Iterwał (INTVL)

0 s
Dłuższy niż czas migawki
w aparacie


