
NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Bezdrátový odpalovač pro záblesková světla a generátory: 

 

Blesky řady HD-600 

Blesky řady ECD-V 

Blesky řady ECL-V 

Generátory řady DISCOVERY 

  

ODPALOVAČ TR-A6 PRO CANON 

ODPALOVAČ TR-A6 PRO NIKON 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

1) Podporované funkce závisí na ovládaném zařízení. Doporučujeme prozkoumat funkčnost všech 

funkcí na Vašem zařízení před samotným focením. Funkce HSS může vylučovat použití IR diody 

s detekcí záblesku – viz kapitola o nastavení blesku. Funkce, které nejsou zařízením podporovány, 

nebudou fungovat správně – nebudou aktivovány. 

2) Nelze překračovat nejvyšší a nejnižší hodnoty výkonu ovládaného zařízení – výkon na zařízení se 

v tomto případě nastaví automaticky na nejnižší či nejvyšší hodnotu a zařízení na to může upozornit 

rychlým akustickým signálem (tick-tick). 

Příklad: na odpalovači nastavíte hodnotu výkonu výbojky 1/256, avšak nejnižší hodnota blesku HD-

600 je 1/128 nebo 1/16 (HSS) – blesk zůstane nastaven na jeho nejnižší hodnotu. 

3) Výkon pilotních žárovek lze ovládat pouze u stmívatelných zařízení. U nestmívatelných pilotních 

žárovek lze využít pouze funkci zapnout/vypnout pilotní žárovku. 

4) Výkon lze nastavovat pomocí dvou stupnic: 

1.0 - 9.0 = varianta nastavení po desetinách 

1/256 – 1/1 = zlomková varianta nastavení 

Pro správnou funkčnost nastavení výkonu používejte stejnou stupnici, jako u ovládaného 

zařízení. 

POPIS ZAŘÍZENÍ  

1) Tlačítko nastavení 

2) Volba módu blesku 

3) Funkce 

4) Tlačítko pro volbu + 

5) Tlačítko pro volbu – 

6) Potvrzovací tlačítko OK 

7) Patice typu hotshoe 

8) Test tlačítko 

9) Zámek patice 

10) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

11) Prostor pro baterie 

 

Funkce tlačítek: 

 

 

 

 

 

(1) Změna nastavení označené (blikající volby) 

dlouhý stisk – změna typu kanálu a ID 

(2) Přepínání ovládacích obrazovky/Opustit menu nastavení 

(3) Posun mezi jednotlivými položkami 

 

(4) + u číselných položek 

(5) – u číselných položek 

(6) Potvrdit volbu 
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NASTAVENÍ KANÁLU A ID 

Varianty nastavení v menu ovládacích obrazovek s ovládáním výkonu: 

dlouhým stiskem tlačítka (1) přepínáte mezi různým nastavením kanálu a ID: 

1) ID+ kanál pomocí 3 čísel (pouze se zařízením, které ID podporuje) 

 

2) ID + kanál pomocí 4 čísel (pouze se zařízením, které ID podporuje) 

 

3) Pouze kanál pomocí 4 čísel –  

doporučené nastavení pro blesky HD-600, ECD-V, ECL-V 

Pro nastavení ID kanálu stiskněte krátce tlačítko (1), nastavte hodnotu tlačítky (+) a (-) a potvrďte 

volbu tlačítkem OK. 

Abyste odpalovali všechny blesky najednou, nastavte jim stejný kanál i ID (pokud lze použít). Pokud 

chcete mít různé nastavení výkonu u více blesků, nastavte rozdílné ID nebo kanály. 

 

OVLÁDÁNÍ A SYNCHRONIZACE ZÁBLESKU 

Odpalovač lze částečně ovládat přímo přes většinu novějších fotoaparátů (Menu: Ovládání blesku 

speedlite -> nastavení funkce blesku  - viz manuál k vašemu fotoaparátu). V standardním režimu lze 

přepínat mezi čtyřmi ovládacími obrazovkami pomocí tlačítka (2) – tato volba je označena ikonou (M). 

 

Před použitím funkcí navštivte obrazovku nastavení (viz kapitola Nastavení). 

Změna synchronizace záblesku se provádí pomocí dlouhého stisku tlačítka (6) OK. 

>>>první lamela, >>> druhá lamela, H – HSS vysokorychlostní synchronizace. 

Funkce HSS vylučuje použití IR diody s detekcí záblesku! (viz dále). 

Pro blesky HD-600ECD-V, ECL-V použijte první MÓD #1, či MÓD #2 pro MULTI záblesk 

 

1) MÓD #1       2) MÓD #2 MULTI (stroboskopický) 

 

 

 

 

 

 

3) MÓD #3       4) MÓD #4 TRVALÁ SVĚTLA  

Kanál (00 – 15) 
Výkon výbojky (1/256 – 1/1) 
Výkon pilotní žárovky ¤ 1.0 – 9.0 
Nastavení synchronizace 

>>>, >>>, H 

 
(zobrazeno nastavení na první lamelu) 

 

Kanál (00 – 15) 
Výkon výbojky (1/256 – 1/1) 
Počet a frekvence záblesků 
Pilotní žárovka zapnutá ¤ 
Nastavení synchronizace 
>>>, >>>, H 

 

 
Kanál (00 – 15) 
Výkon výbojky (1.0 – 9.0) 
Výkon pilotní žárovky ¤ 1.0 – 9.0 
Nastavení synchronizace 
>>>, >>>, H 

Kanál (00 – 15) 
Výkon světla v % 
ON: světlo zapnuto 
OFF: světlo vypnuto  
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NASTAVENÍ 

Dlouhým stiskem a držením tlačítka (3) přepínejte mezi dvěma obrazovkami nastavení. 

OBRAZOVKA #1 

Popis funkce tlačítek: 

(1)Změna nastavení označené (blikající volby) 

(2)Opustit menu nastavení 

(3)Posun mezi jednotlivými položkami 

(4)Bez funkce 

(5)Bez funkce 

(6)Potvrdit volbu 

 

Popis displeje: 

(A)M: TR-A6 = klasický mód (pro HD-600, ECD-V, ECL-V), M: TRS = mód odpalovače typu TRS pro 

generátory DISCOVERY (pozn. Blesky discovery lze následně pouze jednoduše odpalovat a zapínat 

či vypínat pilotní světlo) 

(B)WAKE = aktivace blesků, SLEEP = přepnutí blesků do úsporného módu 

(C)Volba stupnice nastavení pilotní žárovky 1.0 – 9.0 nebo 1/256 (nefunkční pro nestmívatelné pilotní 

žárovky) 

 

OBRAZOVKA #2 

Popis tlačítek: 

(1)Změna nastavení označené (blikající volby) 

(2)Opustit menu nastavení 

(3)Posun mezi jednotlivými položkami 

(4)Bez funkce 

(5)Bez funkce 

(6)Potvrdit volbu 

 

Popis displeje: 
 
(A)BACKLIGHT= ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto), AUTO = automatické vypnutí podsvícení odpalovače 
(B)Funkce IR detekce záblesku na blesku: ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto), 02 Speciální mód pro 
předblesk 
 
Pozn.: Pokud máte u blesku zapnutou funkci HSS, nebude IR detekce záblesku vždy funkční. Pro aktivaci funkce IR detekce 

doporučujeme přepnout synchronizaci na druhou lamelu >>>, vyčkat několik vteřin a následně zpět na synchronizaci na první 

lamelu >>> a následně zapnout funkci IR detekce. Na blesku se musí zobrazit ikona, která indikuje tuto funkci, jinak funkce 

nebude aktivní. 

 
(C)Zvuková oznámení blesku ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto) 
(D)Rychlost nabíjení blesku SLOW (pomalé), FAST (rychlé) 
(E)RESET – reset všech nastavení 

UPOZORNĚNÍ  

Nepoužívejte produkty jinak, než je doporučeno. Hrozí poškození zařízení. 


