
NÁVOD K POUŽITÍ 

 
TR-611 (TTL CANON) Bezdrátový odpalovač pro záblesková bateriová světla HD-610 a externí blesky CALER 600EX-RT  

TR-612 (TTL NIKON) Bezdrátový odpalovač pro záblesková bateriová světla HD-610 

  

ODPALOVAČ TR-611 PRO CANON 

ODPALOVAČ TR-612 PRO NIKON 
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POPIS PRODUKTŮ  

 

Odpalovače TR-611/612 jsou určeny pro použití v hotshoe fotoaparátu a je možné s nimi nastavovat 

parametry zábleskových světel HD-610 a externí blesk CALER 600EX-RT (pouze TR-611). Funkce 

odpalovače závisí na ovládaném zařízení. Nelze nastavovat ohniskovou vzdálenost (ZOOM) bleskům 

s pevnou výbojkou. 

Funkce přenosu TTL a HSS je závislá na zvoleném modelu – 611 (Canon), 612 (Nikon). 

Odpalovače nejsou vzájemně zaměnitelné a jejich ovládání se mírně liší - tento návod se snaží pokrýt 

oba modely, ovšem konkrétní nastavení se může pro jednotlivé modely mírně lišit. 

 

 

1) Testovací tlačítko/spoušť 

2) Stavová dioda 

3) Tlačítka pro nastavení módu skupin 

4) Tlačítko pro nastavení poměrového výkonu více 

světel, tlačítko (+) 

5) Tlačítko pro ovládání pilotní žárovky ON/OFF a 

tlačítko (-) 

6) Výběrové tlačítko 

7) Patice typu hot-shoe 

8) Tlačítko výběru módu master/slave 

9) Tlačítko pro výběr kanálu CH 

10) Tlačítko pro volbu synchronizace 

11) 2,5mm PC vstup 

12) Mini USB vstup pro upgrade firmwaru 

13) Prostor pro baterie 

14) Patice pro hot-shoe 

15) Zámek patice 

16) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

 

UPOZORNĚNÍ: 

U TR-612 (Nikon) je nutné zkontrolovat pozici odpalovače v patici fotoaparátu! Byly 

zjištěny případy, kdy z tohoto důvodu odpalovač nefungoval správně. Někdy je nutné 

zařízení z patice mírně povysunout, aby došlo ke správnému propojení kontaktů a 

zobrazila se ikona (potvrzení správného kontaktu s fotoaparátem). 
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NASTAVENÍ PRODUKTU 

17) Nastavení poměru výkonu více světel 

18) Nastavení pilotní žárovky 

19) Výběrové tlačítko 

20) Tlačítko pro nastavení skupiny 

21) Nastavení módu odpalování TTL/M 

22) Nastavení EV 

23) Nastavení ZOOMu (ohniskové vzdálenosti) 

24) Bezdrátový mód 

(RF/ZGB u 611, MASTER/SLAVE u modelu 612) 

25) Komunikační kanál CH 

26) Komunikační ID 

27) Stav baterií 

28) Synchronizační mód/potvrzovací tlačítko 

 

TTL MÓD 

1) Stiskněte tlačítka na straně přístroje (3) a přepínejte mezi módy focení jednotlivých skupin A/B/C, 

dokud se nezobrazí pro ovládanou skupinu mód TTL 

2) Pokud máte označeno ovládanou skupinu, stiskněte tlačítka + nebo -  (4,5) pro změnu parametru 

kompenzace expozice 

TR-611: -3 až +3 

TR-612: -5 až +5, krok po 1/3 

3) Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení ohniskové vzdálenosti (Zoom) 

TR-611: auto/24,28,35,50,70,80,105 

TR-612: auto/18,20,24,28,35,50,70,85,105,120,135,180,200 

4) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby nastavení 

Poznámka: Parametr zoom nelze použít u blesků s pevnou výbojkou (HD610). 

MANUÁLNÍ MÓD 

1) Stiskněte tlačítka na straně přístroje (3) a přepínejte mezi módy focení jednotlivých skupin A/B/C, 

dokud se nezobrazí pro ovládanou skupinu mód M 

2) Pokud máte označeno ovládanou skupinu, stiskněte tlačítka + nebo -  (4,5) pro nastavení výkonu 

1/128 (minimum) – 1/1 (maximum), krok po 1/3 

3) Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení ohniskové vzdálenosti (Zoom) 
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TR-611: auto/24,28,35,50,70,80,105 

TR-612: auto/18,20,24,28,35,50,70,85,105,120,135,180,200 

4) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby nastavení 

Poznámka: Parametr zoom nelze použít u blesků s pevnou výbojkou (HD610). 

VÝBĚR KANÁLU 

TR-611 (Canon):  

 

1) Stiskněte tlačítko (9), přepněte kurzor a bezdrátový CH kanál a nastavte pomocí tlačítek (4) a (5) 

kanály (au/01-15) 

2) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby. 

TR-612 (Nikon): 

Stiskněte tlačítko (9) nebo (10) pro nastavení kanálu (au/01-15) 

 

Nastavení synchronizace (Pouze u TR-611): 

Stiskněte tlačítko (10) a přepínejte jím synchronizaci na první, druhou lamelu a vysokorychlostní 

synchronizaci HSS 

OVLÁDÁNÍ PILOTNÍ ŽÁROVKY 

1) Stiskněte tlačítko (5) pro vstup do menu ovládání pilotních žárovek. 

2) TR-611: stiskněte tlačítko (3) nebo (4/5/6) pro zapnutí nebo vypnutí pilotní žárovky pro 

příslušnou skupinu. Stiskněte tlačítko (3) a pilotní žárovka se zapne nebo vypne. 

TR-612:Tlačítky (4,5,6) zapněte nebo vypněte pilotní žárovku pro danou skupinu. 

3) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby. 

MASTER/SLAVE MÓD 

1) Stiskněte tlačítko (8) pro přepnutí mezi MASTER a SLAVE módem 

2) Stiskněte tlačítko (3) nebo (4, 5, 6) pro přepnutí skupin zařízení A/B/C do SLAVE módu 

Světelný indikátor jednotlivých tlačítek (3) se rozsvítí nebo shasne. 

3) Stiskněte tlačítko (8) pro opuštění SLAVE módu. 

POMĚROVÉ NASTAVENÍ VÝKONŮ VÍCE SVĚTEL  

1) Stiskněte tlačítko (4) pro přepnutí módů A:B nebo A:B:C 

2) Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení poměru výkonu: 

TR-611:1:8/1:5.6/1:4/1:2.8/1:2/1:1.4/1:1/1.4:1/2:1/2.8:1/4:1/5.6:1/8:1 

TR-612:8:1/7:1/6:1/5:1/4:1/3:1/2:1//1:1/1:2/1:3/1:4/1:5/1:6/1:7/1:8 

3) V A:B C, módu stiskněte (6) a nastavte skupině C EV kompenzační hodnotu v rozsahu 
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TR-611: -3.0 - 3.0 

TR-612: -5.0 - 5.0 po krocích 1/3 

4) Stiskněte tlačítko (4) pro opuštění menu. 

ZGB BEZDRÁTOVÝ REŽIM (POUZE U TR-611) 

V ZGB módu by mělo být možné pomocí TR-611 řídit některé originální blesky CANON a blesk Jinbei 

600C-TTL 

1) Stiskněte tlačítko (6) pro přesunutí kurzoru na položku (24) 

2) Stiskněte tlačítka (4) a (5) pro nastavení ZGB bezdrátového režimu 

3) Stiskněte tlačítko (9) pro přepnutí do do nastavení kanálu CH (au/01-15) 

4) Stiskněte znovu tlačítko (9) pro přepnutí do do nastavení kanálu ID (au/00-99) 

5) Stiskem tlačítka (10) potvrďte volbu. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ: TR-611/ TR-612 

Radiová frekvence: 2,4 GHz 

Dosah bezdrátové komunikace: 300m 

Počet kanálů: Auto, 1-15 

GR: A/B/C 

ID: TR-611: 00-99 

Maximální rychlost synchronizace: 1/8000 

Funkce spouště: Drátová/bezdrátová 

Konektory: 2,5mm PC konektor, miniUSB pro upgrade firmwaru 

Napájení: 2x AA baterie 

Pohotovostní doba: 80 hodin 

Rozměry: 94x63x50 mm 

Váha: 100 g (bez baterií) 


