
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Dbejte opatrnosti při manipulaci s bateriemi

• Používejte pouze baterie uvedené v této příručce. Nemíchejte staré a

• Nepoužívejte kratší nebo poškozené baterie. 

• Nevkládejte baterie jinak, než je uvedeno v tomto návodu. 

• Pokud se kapalina z baterií dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem,

opláchněte ihned čistou vodou. 

nové baterie nebo baterie různých typů.

nebudete delší dobu používat.

• Baterie jsou při jejich úplném vybití náchylné k úniku chemikálií. Aby

se zabránilo poškození produktu, vyjměte baterie z přístroje, pokud jej

Popis zařízení

Přijímač

1. Prostor pro baterie

2. Přepínač kanálů

3. Zásuvka konektoru

4. Patice "X" konektoru

5. Vypínač ON/OFF

6. Spouštěcí tlačítko

7. Indikátor LED

8. Přepínač režimu

9. Spouštěcí tlačítko

10. Indikátor LED

11. Anténa

Vysílač

Kabel

12. Konektor přijímače

13. Konektor fotoaparátu

Nerozebírejte a neupravujte zařízení

Nedodržení tohoto opatření by mohlo mít za následek úraz elektrickým 

proudem nebo nefunkčnost výrobku. V případě, že se výrobek 

v důsledku pádu nebo jiné nehody poškodí, vyjměte baterie. 

Skladujte v suchém prostředí

Nemanipulujte s výrobkem mokrýma rukama, nevystavujte dešti, nepotápějte 

zařízení. Při nedodržení tohoto opatření by mohlo dojít k požáru 

nebo úrazu elektrickým proudem. 

Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých plynů 

Nedodržení  tohoto opatření by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Toto zařízení obsahuje malé části, které mohou představovat

zařízení, okamžitě kontaktujte lékaře.

Nevystavujte vysokým teplotám

Nenechávejte přístroj v uzavřeném vozidle na slunci nebo v jiných místech 

s velmi vysokými teplotami. Při nedodržení tohoto opatření by mohlo dojít 

k požáru nebo k poškození krytu zařízení či jeho vnitřních částí. 

nebezpečí  při polknutí. Pokud dítě spolkne kteroukili část tohoto

Pro vaši bezpečnost

Hlavní rysy

Vložení baterií

Výměna baterií

• Jedinečný systém kombinovaného použití dálkové a kabelové

spouště pro ovládání fotoaparátu.

• Dosah v otevřeném prostoru 40-50 m.

• Plně funkční ovládání fotoaparátu.

• Zařízení podporuje volbu z 16-ti komunikačních kanálů.

• Velmi nízká spotřeba energie umožní delší dobu používání.

• Výkonné zařízení s příjemným desinem.

Vysílač :

Vysuňte kryt bateriové komory na zadní straně

vysílače a vložte jednu baterii

12V/23A (součást balení) podle 

značení +/- v bateriové komoře.

Přijímač :

Vyklopte kryt bateriové komory na zadní straně

přijímače a vložte dvě baterie

1,5V velikosti AAA (součást balení) podle 

značení v bateriové komoře.

Pokud měníte baterie v přijimači nebo vysílači:

1. Zkontrolujte, zda je přijímač přepnut v poloze OFF.

2. Vypněte fotoaparát a odpojte přijímač.

3. Vyjměte použité baterie a vložte nové. (viz. vložení baterií)

Indikátor stavu baterií :

Pokud LED indikátor na přijímači rychle bliká, signalizuje

potřebu výměny baterií.

Uvedení do provozu

1. Vypněte fotoaparát a přepněte přepínač (5) do polohy OFF.

2. Připojte koncovku kabelu (13) do fotoaparátu a do sdířky

přijímače (3) připojte druhou koncovku kabelu (12).

3. Nastavte přepínač rádiových kanálů (2) na přijímači i na vysílači

do stejné pozice (např. 1234).

4. Nastavte přepínač přijímače (5) do pozice ON a zapněte fotoaparát.

5. Vysuňte anténu (11) na vysílači.

Bezdrátový provoz

A. Jednotlivé snímky
Stiskněte tlačítko na vysílači (9) do poloviny. Tím aktivujete

(fotoaparát v módu jednotlivých snímků)

automatické ostření a měření expozice. Plným domáčknutím

spouštěcího tlačítka spustíte expozici. Indikátor LED změní barvu

ze zelené na červenou.

B. Kontinuální snímání
Stejný postup jako při jednotlivých snímcích. Expozice 

(fotoaparát v módu kontinuálního snímání)

snímků bude kontinuálně probíhat po dobu plně stisknutého

spouštěcího tlačitka. Snímání ukončite uvolněním tlačítka.

C. Režim BULB
Stejný postup jako při jednotlivých snímcích. Pokud budete

(fotoaparát v módu otevřené závěrky BULB)

držet spouštěcí tlačítko déle jak 3 sekundy, snímací režim se

aretuje a můžete tlačítko uvolnit - expozice probíhá dále.

V tomto stavu světlo na vysílači nesvítí a na příjmači svítí 

červeně. Expozici ukončíte krátkým stiskem spouštěcího tlačítka.

C. Režim samospouště
Přepněte vysílač do režimučasové spouště        a plně domáčkněte

spouštěcí tlačítko. proběhne automatické ostření a měření expozice a

po 5-ti sekundách expozice. Indikátor LED na přijímači pomalu

bliká a zrychluje se až do momentu expozice.

Kabelová spoušť

i v případě, že nebudou v přijímači baterie.

Stiskněte spouštěcí tlačítko na přijímači (6). Fotoaparát doostří a 

exponuje bez použití vysílače. Kabelová spoušť je funkční

Specifikace

Vysílač Přijímač

Napájení

Životnost baterie

Počet kanálů

Dosah

Indikátor provozu

Pracovní frekvence

Režim BULB

1 x baterie 12V/23A 2 x baterie 1,5V AAA

1rok nebo 20.000 cyklů Zapnutý > 800 h

16 16

40 - 50 m ..................

dvoubarevná LED dioda dvoubarevná LED dioda

433 MHz ..................

..................Stisk více než 3s

Kompatibilita

Ekvivalenty
Všechny fotoaparáty kompatibilní s Canon RS-60E3

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Canon RS-80N3

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-30

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-DC1

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-DC2

Všechny fotoaparáty kompatibilní se Sony RM-S1AM

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Olympus RM-UC1

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Olympus RM-CB1

Všechny fotoaparáty kompatibilní s Panasonic DMN-RS1

Pro Coworker 1C

Pro Coworker 3C

Pro Coworker 1N

Pro Coworker 2N

Pro Coworker 3N

Pro Coworker 1S

Pro Coworker 3L

Pro Coworker 5L

Pro Coworker 1P

Zásady používání

1. Používejte pouze předepsané baterie.

2. Před použitím spouště zkontrolujte nabití fotoaparátu a počet

4. Nepřipojujte ani neodpojujte přijímač pokud je zapnutý fotoaparát.

5. Konektory připojte pevně, aby se zabránilo problémům ve

zbývajících snímků (Viz manuál fotoaparátu).

3. Zkontrolujte nastavení automatického ostření fotoaparátu.

Pokud bude nastaveno manuální ostření, nebude automatické

ostření při namáčknutí spouštěcího tlačítka funkční (Viz manuál

fotoaparátu).

funkčnosti spouště.


