
APUTURE DÁLKOVÝ OVLADAČ S ČASOVÁNÍM 
PRO FOTOAPARÁTY CANON 

 
      Děkujeme Vám za zakoupení výrobku Aputure. AP-TR je dálkový ovladač s následujícími funkcemi: 

1. samospoušť 
2. intervalový časovač 
3. nastavení dlouhých expozic 
4. nastavení počtu expozic 
5. funkce dálkového ovladače 

 
� propojení s fotoaparátem konektorem 
� nastavení časování možné po jedné sekundě, od 1 sec. do 99 hod., 59 min., 59 sec. Nastavení časové 
prodlevy můžete použít pro všechny funkce časovače. 
� funkci dálkového ovládání můžete použít i bez bateriového zdroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Instalace baterií 
       AP-TR je napájen lithiovou baterií CR2032. Otevřete dvířka baterií odkištěním pojistky. Použijte propisovací 
tužky, nebo podobného nástroje. Vložte novou baterii do dvířek dle označení pólů. V případě, že založíte článek 
opačně, přístroj nebude funkční. Zavřete dvířka baterie. 
    
� před výměnou baterie odpojte AP-TR od fotoaparátu 
� životnost článku je asi 3 roky 
 
�  Pokud je článek nabitý, ikona stavu se nezobrazuje. Když začne ikona stavu baterie blikat, vyměňte baterii 
za novou. 
 
� AP-TR nemá hlavní vypínač 
�  při výměně baterií se nastavení vynuluje 
� ikona špatné baterie může blikat za nízkých teplot. V teplejším prostředí může ale opět zmizet z LCD 
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2. Připojení k fotoaparátu   
    Vyjměte z fotoaparátu krytku zásuvky pro připojení dálkového ovladače. Vložte ji do držáku na zadní straně 
AP-TR. Zasuňte zástrčku na kablíku AP-TR do zásuvky fotoaparátu a zamačknutím proveďte zajištění. 
    Pro odpojení od fotoaparátu stiskněte zástrčku při současném vytažení zástrčky za její stříbrnou část. 
 
3. Nastavení (výběr funkce) 
    Během opakovaného tisknutí tlačítka MODE bude přístroj cyklicky přepínat následující funkce: 
Samospoušť�Časový interval�Délka expozice�Počet expozic 
 
  � Postup pro nastavení Samospouště, Intervalu a Délky expozic: 
 

� stiskněte kolečko voliče nastavení 
� otáčením stejného ovladače nastavte sekundy 
� opět stiskněte a nastavte minuty 
� po dalším stisknutí nastavte hodiny 

  
Počet expozic nastavte obdobným způsobem jako časové údaje. Nastavit lze až 99 po sobě jdoucích expozic. 
 
� Start/Stop 
   Po nastavení parametrů stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění akce. Pro zastavení operace stiskněte 
tlačítko podruhé. Nastavené parametry zůstanou zachovány. 
 
� Podsvícení panelu LCD 
    Po stisknutí tlačítka PODSVÍCENÍ LCD bude na 6 sekund panel zeleně zářit. Chcete–li světlo vypnout, 
stiskněte tlačítko opět. 
 
�  Blokování 
    Chcete-li pojistit nastavení funkcí MODE proti nechtěnému stisku, přidržte na dobu min. 3 sekund tlačítko 
PODSVĚTLENÍ LCD. Na LCD se objeví nápis HOLD a funkční budou pouze tlačítka PODSVĚTLENÍ a SPOUŠŤ. 
Odjištění provedete opětným přidržením tlačítka PODSVĚTLENÍ na dobu min. 3 sekundy. 
     Před spuštěním programovaného časování zkontrolujte, nesvítí-li ne LCD ikonka HOLD. 
 
�   Nulování nastavení 
          Jestliže je třeba vynulovat stávající nastavení všech funkcí, stiskněte zároveň tlačítka PODSVĚTLENÍ, 
MODE a kolečko voliče nastavení. 
� při časově programovaném snímání nepoužívejte funkci seriového snímání 
� protože přístroj nespustí závěrku pokud správně nezaostří AF, je vhodné používat     man.ostření 
� nepoužívejte zároveň s AP-TR  samospoušť fotoaparátu 
� je-li nutné během časování měnit film, přerušte nejprve proces tlačítkem START/STOP     
 
4.  Samospoušť   
    Chcete-li použít funkci samospouště, nastavte nejprve po stisknutí tlačítka MODE požadovanou prodlevu a 
poté stiskněte tlačítko START/STOP. Během odpočítávání bude ikona samospouště blikat. 
�  jestliže používáte AE měření, zakryjte pro přesnou expozici hledáček 
 
 5. Časování intervalu 
     Pro nastavení prodlevy mezi jednotlivými snímky tiskněte tlačítko MODE, dokud se neobjeví ikonka intervalu 
a nastavte požadovanou prodlevu. Po stisknutí START/STOP začne časovač odpočítávat prodlevu a ikonka bliká. 
Přerušit odpočítávání je možno tlačítkem START/STOP.  
� při použití blesku je třeba při nastavení prodlevy počítat s nabíjením kondenzátoru blesku 
� funkce ekonomického režimu SE ne blescích Speedlite bude automaticky zrušena 
 
6. Dlouhodobá expozice 
     Nastavte fotoaparát do režimu „B“. Tiskněte tlačítko MODE dokud se neobjeví ikona dlouhodobé expozice a 
nastavte její délku. Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte dlouhodobou expozici, proces bude signalizován 
blikající ikonou. 
 
7. Nastavení počtu expozic 
     Tiskněte tlačítko MODE dokud se nezobrazí ikona dlouhé expozice. Stisknete-li START/STOP při nastavení 
počtu expozic (bez nastavení dalších parametrů), provede AP-TR požadovaný počet expozic v sekundových 
intervalech. 
� při použití funkce bracketingu nastavte vždy počet expozic na 3 
� při použití funkce několikanásobné expozice nastavte počet expozic na požadovaný počet expozic 
�  při fotografování bleskem bude následná expozice spuštěna až po dobití blesku 
 
8. Funkce dálkového ovladače 
 
    Tlačitko spouště na AP-TR funguje naprosto shodně s tlačítkem spouště na fotoaparátu. Při polovičním stisku 
dojde k měření AE a AF, po domačknutí proběhne expozice. 
 
�  jestliže při probíhajícím odpočítávání stisknete tlačítko spouště, dojde k odexponování okamžitě 
�   tlačítko nepracuje během aktivace funkce dlouhé expozice 


