
JJC IR-U1 
Univerzální bezdrátový ovladač JJC IR-U1  
- pro fotoaparáty Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung a Sony 
 

Tlačítko Funkce 

C1 Okamžité spuštění závěrky pro Canon 

C2 Opožděné spuštění závěrky pro Canon 

A Okamžité spuštění závěrky pro Samsung 

P Okamžité spuštění závěrky pro Pentax a Samsung 

O Okamžité spuštění závěrky pro Olympus 

N Okamžité spuštění závěrky pro Nikon 

S1 Okamžité spuštění závěrky pro Sony 

S2 Opožděné spuštění závěrky pro Sony 

 
Tlačítka C1 a C2 - pro fotoaparáty Canon EOS 
Tlačítko A - pro fotoaparáty Samsung PointShoot 
Tlačítko P - pro fotoaparáty Pentax řady K a fotoaparáty Samsung řady GX 
Tlačítko O - pro fotoaparáty Olympus řady E 
Tlačítko N - pro fotoaparáty Nikon řady D 
Tlačítka S1 a S2 - pro fotoaparáty Sony Alpha a Sony Nex 
 
 
Návod k použití: 
 

1. Před prvním použitím vložte do ovladače baterii CR2032 (v balení). 
2. Umístěte fotoaparát na stativ (doporučené) nebo na stabilní plochu 
3. Nastavte fotoaparát do režimu dálkového spuštění (okamžitého nebo opožděného) 

dle instrukcí poskytnutých výrobcem fotoaparátu. 
4. Namiřte dálkový ovladač na infračervený přijímač fotoaparátu (obvykle umístěn ve 

stejné ose jako objektiv, na levé nebo pravé straně, nebo na horní hraně fotoaparátu) 
a stiskněte tlačítko odpovídají typu vašeho fotoaparátu. Ujistěte se fotografovaný 
objekt není v silném protisvětle a infračervený přijímač fotoaparátu není zakrytý 
objektivem nebo jinou překážkou. 

5. Způsob jakým fotoaparát ostří / spouští závěrku je závislí na nastavení fotoaparátu. 
Bližší informace naleznete v manuálu k vašemu fotoaparátu. 

6. Infračervené záření není viditelné lidským okem, LED dioda na přední straně 
ovladače proto během použití nebude viditelně svítit/blikat. 

7. Pro použití po výměně baterie stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci 
ovladače. Pokud ovladač nepoužijete déle než 8 minut, automaticky se přepne do 
úsporného módu, pro aktivaci ovladače stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund. 

 



 
 
Použití JJC IR-U1 pro uzamčení závěrky fotoaparátu Pentax 
 
JJC IR-U1 umožňuje uzamčít závěrku fotoaparátu Pentax (režim BULB). Pro správnou 
funkčnost nastavte režim BULB do Módu 2. Mezi fotoaparáty Pentax mohou být rozdíly, 
vždy postupujte dle manuálu k vašemu fotoaparátu pro přesné informace o focení v režimu 
BULB. Následující příklad platí pro fotoaparát Pentax K-30: 
 

1. Na voliči nastavte režim B (BULB) 
2. Stiskněte tlačítko MENU a zvolte nastavení pro BULB 
3. Stiskněte pravou šipku pro volbu C Custom Setting 1 (C - vlastní nastavení 1) 
4. Stiskněte dolní šipku pro volbu 7. Bulb (B) Mode options (možnosti módu bulb B) 
5. Zvolte Mód 2 a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení, poté stiskněte tlačítko 

MENU pro opuštění nastavení. 
 

Mód 1 Expozice pokračuje dokud je drženo tlačítko spouště. (Tovární nastavení) 

Mód 2 Expozice začíná s prvním stiskem spouště a končí s druhým stiskem spouště. 

 
6. Stiskněte tlačítko P na dálkovém ovladači pro otevření a uzamčení závěrky. 
7. Znovu stiskněte tlačítko P na dálkovém ovladači pro uzavření závěrky a ukončení 

expozice. 
 
Výměna baterie 
 

1. Ovladač je napájen jednou 3 V  baterií typu CR2032 (v balení) 
2. Zatlačením a posunutím otevřete kryt baterie na dálkovém ovladači. 
3. Vyjměte baterii z dálkového ovladače. 
4. Vložte novou baterii, označením “+” vzhůru. 
5. Zasuňte kryt baterie dokud se zcela nezacvakne. 

 
Specifikace 
 

- výměnné baterie CR2032 
- provozní teploty: 5°C - 40°C 
- výdrž baterie: až 3 roky (20000 spuštění závěrky) 

 
Údržba a skladování 
 

- Vyjměte ze zařízení baterii pokud není delší dobu používáno 
- Nevystavujte zařízení vyšším teplotám a vyšší vlhkosti 
- Nenechávejte zařízení poblíž televizorů, lednicí či jiných zařízení produkujících 

magnetická pole 
- Pokud se na ovladač dostane vlhkost, otřete jej co nejdříve suchou látkou 
- Nepoužívejte k čištění zařízení organická rozpouštědla 


