
Návod k použití
Radiový odpalovač SET FC 16

Základní popis: Set se sklá	dá	  ze dvou č�á	 stí	, vysí	láč�e á př�ijí	máč�e. 
Rádiovy	  odpálováč� FC 16 je zejme	ná uřč�en přo dá	 lkove	  odpálová	ní	
syste	movy	čh blesku" . Pomočí	 syčhřo kábelu lze př�ijí	máč� přopojit se
studiovy	m zá	bleskem. V bálení	 táke	  náleznete kábely 
(Cánon/Nikon) přo přopojení	 fotoápářá	 tu s př�ijí	máč�em á vyuz� ití	 
jáko dá	 lkove	  spous�te�  fotoápářá	 tu. 

1) OFF/flásh/čámeřá/deláy 
flásh /čámeřá/deláy 9) nástávení	 káná	 lu 
2) nástávení	 káná	 lu 10) kontřolká spojení	 
3) testováčí	 tláč�í	tko 11) Hot Shoe (sá	n� ky) 
4) kontřolká spojení	 12) vstup přo přopojení	 se zá	bleskem 
5) pátiče 13) vstup přo přopojení	 s fotoápářá	 tem 
6) křyt báteřií	 14) pátiče přo učhyčení	 do stojá	nku
7) PC syn. vstup 15) křyt báteřií	
8) OFF,/flásh/čámeřá 16) ¼ zá	vit přo učhyčení	

Pouz� ití	: Vyjme� te set FC 16 z obálu. Vloz� te báteřie do zář�í	zení	 2x1,5V 
AAA (6,15).  Nástávte stejny	  káná	 l ná obou zář�í	zení	čh (2, 9).  

Radiové odpalování studiového záblesku: Př�ipevne� te vysí	láč� do 
sá	ne�k fotoápářá	 tu á dotá	hne�te pomočí	 koleč�ká přo utáz�ení	. 
Nástávte řez� im FLASH (1). Vezme�te př�ijí	máč� á synčhřo-kábel 
(souč�á	 stí	 bálení	 jáčk 2,5/3,5mm)). Synčhřo-kábel přopojte 
s př�ijí	máč�em vstup flásh (12). Ná	sledne�  přopojte se zá	bleskem  - 
jáčk 3,5mm př�ipojte do zá	blesk. sve� tlá (př�í	pádne�  pouz� ijte ředukči 
přo jáčk, kteřá	  je souč�á	 stí	 bálení	). Nástávte řez� im FLASH (8). 
Zápne� te fotoápářá	 t á zá	bleskove	  sve� tlo. Přo testová	ní	 spá	 řová	ní	 
vysí	láč�e á př�ijí	máč�e pouz� ijte testováčí	 tláč�í	tko ná vysí	láč�i (3).  
Pokud jste nezáznámenáli zá	blesk, zkontřolujte nástávení	 káná	 lu" , 
řez� imu á stáv báteřií	.

Radiové odpalování systémového blesku: Př�ipevne�te vysí	láč� do 
sá	ne�k fotoápářá	 tu á dotá	hne�te pomočí	 koleč�ká přo utáz�ení	. 
Nástávte řez� im FLASH (1). Př�ipevne�te př�ijí	máč� pod syste	movy	  
blesk á zájiste� te. Nástávte řez� im FLASH (8). Zápne� te fotoápářá	 t á 
syste	movy	  blesk. Přo testová	ní	 spá	 řová	ní	 vysí	láč�e á př�ijí	máč�e 
pouz� ijte testováčí	 tláč�í	tko ná vysí	láč�i (3).  Pokud jste nezáznámenáli
zá	blesk, zkontřolujte nástávení	 káná	 lu" , řez� imu á stáv báteřií	.

Dálková spoušť fotoaparátu: Př�ipevne�te př�ijí	máč� do sá	ne�k 
fotoápářá	 tu á dotá	hne�te pomočí	 koleč�ká přo utáz�ení	. Nástávte 
řez� im CAMERA (1).  Přopojte př�ijí	máč� s fotoápářá	 tem pomočí	 
kábelu (souč�á	 stí	 bálení	). Vezme�te vysí	láč�, nástávte řez� im CAMERA 
(8). Námá	č�knutí	m testováčí	ho tláč�í	tká záostř�í	te. Po stisknutí	 
testováčí	ho tláč�í	tká, poř�í	dí	te sní	mek.

Dlouhá expozice (režim BULB): Nástávte fotoápářá	 t do 
řez� imu BULB. Stiskne�te á dřz� te testováčí	 tláč�í	tko po dobu 3s. 
Kontřolká ná př�ijí	máč�i sví	tí	 č�eřvene� . Přo ukonč�ení	 expoziče 
stiskne� te testováčí	 tláč�í	tko.

Delay režim: Nástávte ná vysí	láč�i řez� im DELAY (1). 
Námá	č�knutí	m testováčí	ho tláč�í	tká záostř�í	te. Stisknutí	m testováčí	ho 



tláč�í	tká áktivujete odpoč�et spous�ti (5s). Tento č�ás lze přodlouz� it 
nástávení	m sámospous�te�  ná fotoápářá	 tu.

Obsah balení: 
1x set FC 16 (př�ijí	máč� á vysí	láč�, báteřie nejsou souč�á	 stí	 bálení	) 
1x synčhřo-kábel (PC čáble)
2x přopojováčí	 kábel přo spous�ť (přo CANON končovká C1/C3)
1x ředukče jáčk 
1x ná	vod 

Zakázané způsoby použití: Pouz� ití	 v mokřu, vlhku á des�te� , př�i 
teplotá	 čh niz�s� í	čh nez�  +5 C á vys�s� í	čh nez�  +50 C. Je záká	zá	no ná FC-16
záve�s�ovát jáke	koliv př�edme�ty, omy	vát pod přoudem vody, 
umisťovát FC-16 v blí	zkosti zdřoju"  teplá. 

Omezení záruky: V př�í	páde�  nedodřz�ení	 uvedeny	čh upozořne�ní	 
mu" z�e dojí	t k omezení	 zá	 řuky, zá	 řuká se nevztáhuje ná zá	vády 
vznikle	  uz� í	vá	ní	m v řozpořu s tí	mto ná	vodem k pouz� ití	. Zá	 řuká se 
nevztáhuje ná mečháničke	  pos�kození	 vy	řobku. K omezení	 zá	 řuky 
dojde, bylo-li do vy	řobku neodbořne�  zásáhová	no nebo byl-li 
opřávová	n v jine	m nez�  v áutořizováne	m seřvisu. 

Záruka:  - spotř�ebitel - 24 me�sí	ču"  - fiřmá - 12 me�sí	ču"
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