
PHOTTIX ATLAS II 

 

 

ČÁSTI 

1. Zapínací tlačítko 

2. Přepínač “vysílač (Tx) / příjímač 
(Rx)” 

3. Konektor napájení 

4. Volič kanálu 

5. testovací tlačítko / spoušť 
6. Sáňky pro připevn ní blesku 

7. Patice pro upevn ní fotoaparátu 

8. Upevn ní patice fotoaparátu 

9. Vstupní / výstupní port pro blesk 

10. Výstupní port pro blesk 

11. Vstup pro drátovou spoušť 
12. Anténa 

13. Stativový závit 

14. Kryt baterie 

15. Prostor pro baterie 

16. Indikační LED dioda 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

1. Phottix Atlas II je navržen k odpálení blesků typu Speedlite, které k odpálení 
využívají pouze prostřední pin sán k. N které blesky (Nissin, Sigma a další třetí 
výrobci) používají k odpálení i jiný pomocný pin a ne jen prostřední. Tyto 
informace naleznete v návodu ke svému blesku.  Pokud má takový blesk port pro 

synchronizaci je možné jej odpálit přijímačem připojeným kabelem. 
2. Atlas II je určen pro provoz na fotoaparátech a blescích v manuálním režimu a 

nemá žádné TTL funkce. 
3. Atlas II musí být nastaven buď jako vysílač nebo jako přijímač. Nemůže sloužit k 

ob ma účelům najednou. 
4. Atlas II není kompatibilní s předchozí sérií Atlas. 

 

Tip: Při připojování a odpojování všechna zařízení vypn te. 
 

 

 

 

 

 

 



KOMPATIBILITA 

Phottix Atlas II omezen  spolupracuje s Phottix Odin, Phottix Strato II, Phottix Multi 5v1 
a Phottix 4v1. 

 

1. Phottix Odin TCU na kanálech 1, 2, 3 a 4 nastavený do jakékoliv skupiny odpálí 

Phottix Atlas II nastavený na kanál 1, 2, 3 nebo 4. Ostatní funkce Odin TCU 

nejsou pro Atlas II dostupné. Odin TCU nastavený do režimu HSS (High Speed 
Sync) může způsobil problémy se synchronizací za použití Atlas II. 

2. Vysílač Phottix Strato II nastavený na kanál 1, 2, 3 nebo 4 v kterékoliv skupin  
odpálí Atlas II nastavený na kanál 1, 2, 3 nebo 4. 

3. Vysílače Phottix Strato odpálí Phottix Atlas II na kanálech 1 až 4. 
4. Phottix Atlas II neodpálí přijímač Phottix Stato II Multi nebo přijímač Phottix Odin. 
5. Phottix Atlas odpálí přijímače Phottix Strato. 

 

 

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ 

 

1. Stiskn te a vysuňte kryt baterie. 
2. Vložte AA baterie dle nákresu pod krytem. 
3. Nasuňte kryt zp t. 

 

TESTOVACÍ TLAČÍTKO / SPOUŠŤ 

 

1. Tlačítko test / spoušť dálkov  odpálí blesky a sv tla nebo vyfotí fotografii pokud 
je Atlas II nastavený na Tx (transmit) režim. 

2. Tlačítko test / spoušť slouží jako spušť pokud Phottix Atlas II používán jako 
drátová spoušť. 

3. Blesky v Rx (receive) režimu připojené na přijímače Phottix Atlas II nastavených 
na stejný kanál jako vysílač po stisknutí tlačítka test odpálí. 

 

Atlas II lze použít jako drátovou i bezdrátovou spoušť (popsáno dále v návodu). 
 

INDIKAČNÍ LED DIODA 

 

Pokud je zařízení připraveno pro příjem nebo vysílání signálu LED dioda svítí zelen . 
Pokud jsou baterie vybité, LED dioda bliká zelen . 
 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYSÍLAČE / PŘIJÍMAČE 

 

1. Pro zapnutí posuňte zapínací tlačítko na pozici ON. 
2. Pro vypnutí posuňte zapínací tlačítko na pozici OFF. 

 

 

 

 



 

NASTAVENÍ VYSÍLACÍHO / PŘIJÍMACÍHO REŽIMU 

 

1. Pro vysílání přepn te přepínač vysílání/příjmu na polohu Tx. Tento režim je 
možné použít, pokud je Phottix Atlas II nasazen v sáňkách fotoaparátu k odpálení 
blesků nebo pokud používáte Phottix Atlas II jako bezdrátovou spoušť tak k 
vyfocení fotografie. 

2. Pro příjem signálu přepn te přepínač vysílání/příjmu na polohu Rx. Tento režim je 
možné použít pokud Phottix Atlas II používáte jako bezdrátovou spoušť k 
bezdrátovému odpálení blesků nebo fotoaparátů. 

 

NASTAVENÍ KANÁLŮ 

 

Phottix Atlas II má 4 kanály 1, 2, 3 a 4. Pro volbu kanálu přesuňte volič kanálů na 
polohu požadovaného kanálu. Ujist te se, že všechna zařízení Phottix Atlas II jsou 
nastavena na stejný kanál. Pokud nejsou, blesky neodpálí. 

 

PŘIPOJENÍ DO SÁNĚK FOTOAPARÁTU 

 

1. Vypn te fotoaparát i Phottix Atlas II. 
2. Nasuňte Phottix Atlas II do sán k fotoaparátu a upevn te. 
3. Zvolte režim Tx. 
4. Zapn te fotoaparát i Phottix Atlas II. 
5. Nastavte fotoaparát i blesk na manuální režim. 

 

PŘIPOJENÍ DO SÁNĚK BLESKU 

 

1. Vypn te blesk i Phottix Atlas II. 
2. Nasuňte blesk do sán k zařízení Phottix Atlas II a upevn te. 
3. Zvolte režim Rx. 
4. Zapn te blesk i Phottix Atlas II.* 

5. Nastavte blesk na manuální režim. 
 

*Není neobvyklé, že po zapnutí Atlas II blesk jednou zableskne. 
 

PŘIPOJENÍ BLESKU NEBO STUDIOVÉHO SVĚTLA POMOCÍ KABELU 

 

1. Vypn te všechny blesky/studiová sv tla a Phottix Atlas II. 
2. Pomocí kompatibilního kabelu propojte Atlas II (pomocí výstupního portu pro 

blesk) a blesk nebo studiové sv tlo (6,3mm adaptér pro studiové sv tlo je 
součást balení). 

3. Nastavte režim na Phottix Atlas II na RX. 
4. Zapn te fotoaparát, blesk/sv tlo i Phottix Atlas II. 

5. Nastavte blesk/sv tlo do manuálního režimu.* 



 

*Není neobvyklé, že po zapnutí Atlas II blesk jednou zableskne. 
PŘIPOJENÍ DVOU BLESKŮ / STUDIOVÝCH SVĚTEL 

 

Atlas II lze použít k odpálení dvou blesků nebo studiových sv tel najednou. Oba blesky 
nebo sv tla musí být od stejného výrobce, musí to být stejný model s totožným nap tím 
v patici.. NEPOUŽÍVEJTE BLESKY ANI SV TLA ODLIŠNÝCH ZNAČEK! Blesky různých 
výrobců používají k odpálení jiné nap tí. Phottix v tomto případ  neručí za jakékoliv 
poškození blesků a sv tel nebo zařízení Phottix Atlas II. 
 

1. Vypn te fotoaparát, oba blesky i Phottix Atlas II. 
2. Za použití kompatibilních kabelů připojte blesky k Phottix Atlasu II pomocí 

výstupního a vstupn  výstupního portu pro blesk. 
3. Nastavte PhottixAtlas II do režimu Rx a všechna zařízení zapn te. 
4. Nastavte blesky do manuálního režimu.* 

 

*Není neobvyklé, že po zapnutí Atlas II blesk jednou zableskne. 

 

PŘIPOJENÍ PHOTTIX ATLASU II DO PC SYNC PORTU FOTOAPARÁTU 

 

(Blesk je připojen do sán k fotoaparát a Atlas II je připojen k PC Sync portu 
fotoaparátu). 

 

1. Vypn te fotoaparát, blesk i Phottix Atlas II. 
2. Za použití kompatibilního kabelu připojte Phottix Atlas II k PC Sync portu 

fotoaparátu. 

3. Nastavte Phottix Atlas II do režimu Tx. 
4. Všechna zařízení zapn te a nastavte fotoaparát to manuálního režimu. 
5. Stisknutí spoušt  fotoaparátu odpálí blesk připojený k fotoaparátu a zároveň 

vyšle signál do Phottix Atlas II, který bezdrátové odpálí další blesky připojené k 
Phottix Atlasům II na stejném signálu jako vysílač, které budou v Rx režimu. 

 

*Dostupné pouze pro kompatibilní fotoaparáty. 

 

 

PHOTTIX ATLAS II JAKO BEZDRÁTOVÁ SPOUŠŤ* 

 

1. Vypn te Phottix Atlas II a fotoaparát. 
2. Připojte správný kabel (zn. Phottix určený pro model Vašeho fotoaparátu) do 

vstupu pro dálkovou spoušť na Phottix Atlasu II a druhý konec k fotoaparátu a 
zapn te oba přístroje. 

3. Detaily specifického nastavení vašeho fotoaparátu pro použití bezdrátové spoušti 
naleznete v jeho návodu. 

4. Nastavte Phottix Atlas II připojený k fotoaparátu do Rx režimu. 
5. Spoušť na druhém zařízení PhottixAtlas II v Tx režimu bude nyní totožná se 

spouští na fotoaparátu. Namáčknutí spustí zaostřování fotoaparátu, domáčknutí 
exponuje. 



 

*Dostupné pouze pro kompatibilní fotoaparáty. 

 

 

 

PHOTTIX ATLAS II JAKO DRÁTOVÁ SPOUŠŤ 

 

1. Vypn te Phottix Atlas II a fotoaparát. 
2. Připojte správný kabel (zn. Phottix určený pro model Vašeho fotoaparátu) do 

vstupu pro dálkovou spoušť na Phottix Atlasu II a druhý konec k fotoaparátu a 
zapn te oba přístroje. 

3. Detaily specifického nastavení vašeho fotoaparátu pro použití bezdrátové spoušti 
naleznete v jeho návodu. 

4. Phottix Atlas II bude fungovat jako drátová spoušť. Spoušť na přijímači bude mít 
stejnou funkci jako spoušť na fotoaparátu. Namáčknutí spustí zaostřování 
fotoaparátu, domáčknutí exponuje. 

 

 

*Dostupné pouze pro kompatibilní fotoaparáty. 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

Toto zařízení je jemná elektronika. Nevystavujte vlhku ani prachu. Zabraňte pádům a 
nárazům přístroje. Nepoužívejte na čišt ní agresivní chemikálie ani rozpoušt dla. K 
čišt ní používejte pouze jemný hadřík. 
 

Phottix Atlas II používá k přenosu signálu rádiové vlny o frekvenci 2,4 GHz. Výkon 
zařízení může být ovlivn n místním vedením elektřiny, rádiovými vlnami, bezdrátovými 
routery, mobilními telefony a dalšími zařízeními. Objekty jako velké budovy nebo zdi, 

stromy, ploty nebo i auta ovlivňují výsledný výkon zařízení. V případ , že přijímač 
neodpálí pouze ho vyzkoušejte přesunout. 
 

 

 

 


