Pilot zdalnego sterowania
MTE-RC-1

Instrukcja obslugi
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Gratulujemy wyboru!
Pilot MTE-RC-1 jest nowoczesnym urzadzeniem umozliwiajacym
zdalne wyzwolenie migawki aparatu fotograficznego. Pilot ten jest
zgodny sygnalowo z pilotem RC-1 firmy Canon. Zwarta i
przemyslana konstrukcja umozliwia wygodna prace nawet w
trudnych warunkach.
Glówne cechy pilota MTE-RC-1
1. Niezawodnosc pracy
2. Duzy zasieg dzialania, nawet do 10m
3. Dwa tryby pracy
4. Energooszczednosc
5. Solidna i estetyczna konstrukcja
6. Male rozmiary

Wskazówki eksploatacyjne
Obchodzenie sie z pilotem
1. Pilot nie jest wodoszczelny. Nie wystawiaj go na dzialanie
deszczu lub silnie padajacego sniegu. Krople wody z pilota
usuwaj miekka, sucha szmatka.
2. Nie zostawiaj pilota w miejscach, które sie silnie nagrzewaja
(takich jak tylna pólka samochodu w sloneczny dzien).
Wysoka temperatura moze spowodowac deformacje obudowy
oraz uszkodzenie ukladów elektronicznych.
3. Do czyszczenia pilota nie uzywaj zadnych rozpuszczalników,
w razie potrzeby przetrzyj go miekka sucha szmatka.
4. Przechowuj pilota w chlodnym, suchym i wolnym od kurzu
miejscu.
Bateria litowa
Pilot zasilany jest z jednej baterii litowej CR2032.
1. Przed wlozeniem baterii przetrzyj styki, aby usunac odciski
palców i mozliwe zabrudzenia.
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2. Nie rozbieraj baterii i nie próbuj jej powtórnie ladowac. Nie
przechowuj baterii w miejscach silnie nagrzewajacych sie. Nie
zwieraj biegunów baterii metalowymi przedmiotami. Przy
niewlasciwym obchodzeniu sie z bateria moze z niej wyplynac
toksyczny plyn lub moze wybuchnac.
3. W temperaturach bliskich 0°C i nizszych bateria traci
sprawnosc, ale po ogrzaniu do temperatury pokojowej
odzyskuje ja. Jesli fotografujesz na mrozie trzymaj pilota w
wewnetrznej kieszeni - zapewnisz sobie w ten sposób jego
poprawne dzialanie, kiedy tylko bedzie potrzebny.

Elementy budowy pilota
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Instalacja baterii
Aby zainstalowac baterie nalezy:
1. Delikatnie otworzyc obudowe pilota. Mozna tego dokonac
podwazajac paznokciem górna i dolna czesc obudowy
2. Nastepnie nalezy wyjac z obudowy plytke wraz z koszykiem
baterii. Aby wyjac plytke nalezy chwycic za górny (dodatni)
kontakt koszyka baterii.
3. Nastepnie nalezy uniesc dodatni kontakt koszyka i wsunac do
niego baterie. Bateria powinna byc wlozona biegunem
dodatnim „do góry”, zgodnie z oznaczeniem na koszyku
baterii.
4. Kolejnym krokiem jest umieszczenie plytki w dolnej czesci
obudowy pilota.
5. Ostatecznie nalezy zatrzasnac obie czesci obudowy pilota.
6. Pora na test poprawnosci instalacji baterii: po wcisnieciu
przycisku wyzwalania powinna blysnac dioda LED.
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Etapy wkladania baterii

Zdalne wyzwalanie migawki aparatu
Aby dokonac zdalnego wyzwolenia migawki aparatu za pomoca
pilota podczerwieni nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1. Wlaczyc i ustawic aparat w odpowiedni tryb pracy
2. W aparacie wlaczyc tryb pracy samowyzwalacza (sterowania
podczerwienia).
3. Przelacznik trybu pracy ustawic w zadanej pozycji:
- w trybie A wyzwolenie migawki aparatu nastapi w
momencie nacisniecia przycisku wyzwalania pilota
- w trybie B wyzwolenie migawki aparatu nastapi z dwu
sekundowym opóznieniem
4. Diode nadawcza pilota skierowac w kierunku czujnika
podczerwieni zainstalowanego w aparacie (umiejscowienie
czujnika nalezy sprawdzic w instrukcji aparatu)
5. Wcisnac przycisk wyzwalania umieszczony na pilocie.
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Procedura wyzwalania migawki aparatu zostala opisana na
przykladzie aparatu Canon EOS 50(E). W przypadku innych
modeli aparatów procedura postepowania moze nieznacznie
odbiegac od przedstawionej.

Parametry techniczne
tryby
pracy:
zasieg:

tryb A – natychmiastowe wyzwolenie migawki, tryb
B – wyzwolenie migawki po dwóch sekundach
do okolo 10m, charakterystyka scisle kierunkowa
(okolo 30 stopni przy spadku sygnalu o 50%)
zasilanie: 1 bateria litowa 3V, typ CR2032 (pojemnosc ok.
200mAh w zaleznosci od producenta)
pobór
<1uA w stanie spoczynku, <500mA w czasie pracy
pradu:
(przez 0.5ms)
wymiary: 68mm x 30mm x 12mm (wymiary samej obudowy)
waga:
##g bez baterii i lancuszka
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