Návod k použití pro MQ-VT senzorová
spoušť
Micnova senzorová spoušť nabízí tři režimy: blesk, pohyb, zvuk, které si nastavíme
jednoduchým posunutím tlačítka na požadovaný režim. Spoušť je určena pro Canon/Nikon
s uchycením do sáněk nebo pomocí držáku (propojení kabelem), který je součástí balení a
umožní nám otáčet spoušť o 360 stupňů.
Výhody využití režimů:
Blesk (lightning) využijeme při fotografování ohňostroje nebo bouřky, kdy tento senzor
vyšle signál na základě zachycení blesknutí se zpožděním 0,1s a tímto nám mohou
vzniknout velice zajímavé snímky.
Režim pohybu (motion) tento režim je vhodný např. pro focení divoké zvěře v pohybu,
který se aktivuje na základě infra světelného senzoru.
Režim zvuku, kdy mikrofon zachytí zvuk (cca v okolí 2m, tlesknutí, výstřel,...) a tím se
aktivuje spoušť. Vhodný pro zmrazení pohybu nebo focení bleskových událostí.
Vybalte spoušť z obalu. Na zadní straně spouště se nachází dvířka a otvor pro vložení
baterií. Mírně zatlačte na dvířka a táhněte směrem dolu. Opatrně otevřete dvířka a vložte
2x baterii AAA (nejsou součástí balení), poté opět dvířka opatrně zavřete. Na přední straně
spouště se nachází tlačítko pro zapnutí spouště ON/OFF. Posunutím tlačítka do polohy
ON, spoušť zapnete a rozsvítí se kontrolka. Druhým tlačítkem nastavíte režim blesk
(lightning)/zvuk(sound)/pohyb(motion). Posunutím tlačítka zvolíte režim. Připevněte
spoušť do držáku, který je součástí balení, poté připevněte držák se spouští do sáněk
fotoaparátu. Po upevnění držáku, propojte spoušť a fotoaparát příslušným kabelem
(součástí balení). Část kabelu, která je určena pro fotoaparát, vložte do vstupu pro
samospoušť.
Před použitím spouště, následujte instrukce před použitím viz níže:
1) ujistěte se, že používáte správný kabel pro propojení spouště s fotoaparátem
2) zda jste vložili správně baterie
3) zda signál není rušen překážkou (okno, zeď,...)

4) zkontrolujte, zda senzory umístěné na čelní straně spouště, nejsou nijak blokovány
(zakryté,...)
5) při použití módu blesk (lightning) nastavte režim manuálního ostření
Nastavení režimu motion: pro nastavení režimu pro aktivací pohybem (motion)
nastavte tlačítko na první polohu. Na spouští označeno MOTION. Dosah senzoru pro
pohyb je do 5m.
Nastavení režimu sound: pro nastavení režimu pro aktivaci spouště zvukem (sound),
nastavte tlačítko na druhou polohu. Na spoušti označeno SOUND. Pro regulaci
citlivosti, otáčejte regulátorem na pravé boční straně spouště, označeno symboly +/-.
Dosah senzoru pro zvuk je do 2m, od 38dB.
Nastavení režimu lightning: pro nastavení režimu pro aktivaci spouště bleskem
(lightning), nastavte tlačítko na třetí polohu. Na spoušti označeno LIGHTNING. Pro
regulaci citlivosti, otáčejte regulátorem na levé boční straně spouště, označeno
symboly +/-. Doba odezvy cca 0,1ms.
Před použitím spouště, následujte instrukce před použitím viz níže:
1) ujistěte se, že používáte správný kabel pro propojení spouště s fotoaparátem
2) zda jste vložili správně baterie
3) zda signál není rušen překážkou (okno, zeď,...)
4) zkontrolujte, zda senzory umístěné na čelní straně spouště, nejsou nijak blokovány
(zakryté,...)
5) při použití módu blesk (lightning) nastavte režim manuálního ostření
Zakázané způsoby použití: použití v mokru, vlhku, za deště. Použití při teplotách
nižších než +5 C a vyšších než +50 C. Je zakázáno na spoušť zavěšovat jakékoliv
předměty, omývat pod proudem vody, umisťovat do blízkosti zdrojů tepla.
Obsah baleni:
1x spoušť MQ-VT CANON/NIKON
1x držák pro upevnění spouště
2x kabel pro propojení s fotoaparátem
Vyrobeno v Číně.
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