
 

 

Radiové odpalovače YN-622 
Bezpečnostní upozornění: 

• Nevystavujte dešti ani vlhku, vyhnete se tak případnému zkratu, zasažení proudem 
nebo ohni. 

• Abyste se vyhnuli případnému zkratu, ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou 
polaritou. Správná polarita baterií je vyznačena na štítku u krytu baterií. 

• Drobné části, příslušenství a baterie umístěte z dosahu dětí. Mohlo by dojít ke 
spolknutí nebo vdechnutí. V takovém případě ihned kontaktujte svého lékaře. 

• Nikdy nemiřte bleskem z krátké vzdálenosti do očí, mohlo by dojít k poškození očí. 

• Nikdy nepoužívejte blesk v přítomnosti lidí náchylných k epileptickým poruchám 
a lidí citlivých na světlo. 

• Ihned vypněte a vyjměte baterie v těchto případech: 

■ Došlo k poškození produktu vlivem vody či vlhka. 

■ Došlo k poškození pádem, či jinak, a část zařízení je poškozena. 

■ Pokud došlo k poškození baterií (vytečení), vyjměte prosím
 baterie v ochranných rukavicích. 

• V případě, že zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte baterie. 
Nastavení a návod pro a první použití: 

1. Vložte dvě AA baterie, 
2. Nastavte na přijímači a vysílači stejný kanál 
3. Nastavte vámi zvolený mód odpalování (s TTL / manuální / mix / master mode) 
4. Tlačítko Test může být použito pro probuzení 

 
Tlačítko / indikátor Stav připraveno (přijímá) i-TTL přenos 

nastavení blesku 
Manuální nastavení 
blesku 

indikace červená zelená Oranžová 
CH / AF/ Krátký stisk: 

nastavení kanálu 
Dlouhý stisk: 
nastavení AF pomocného 
světla 

Držení: 
zvyšování FEC (o 
1/3 při indikaci 
A/B/C, o 1 při 
indikaci C1/C2/C3) 

Držení: 
zvyšování výkonu 
blesku (o 1/3 při 
indikaci A/B/C, o 1 při 
indikaci C1/C2/C3) 

TEST /- Držení: 
Probudit blesk 
Krátká Stisk: 
Test blesku 

Krátký stisk: 
test blesku 
Držení: 
Snižování FEC 

Krátký stisk: 
test blesku 
Držení: 
Snižování výkonu 
blesku 

GP/MODE Krátký stisk: 
Nastavení skupiny 
Držení: 
Nastavení modu 

Krátký stisk: 
Nastavení skupiny 

Držení: 
Nastavení modu 

Kombinace tlačítek 1. Držení: [Test /-] + krátký stisk [GP/Mode]: nastavení skupiny 
2. Držení [CH/AF]+[GP/Mode]: reset 

 

Na blesku připojeném přes PC konektor nastavte hodnoty a mód přímo na blesku. 


