JJC RM-E Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
Dziękujemy za wybór JJC RM-E pilota zdalnego sterowania na podczerwień. Aby w pełni
wykorzystać produkt prosimy uważnie przeczytać instrukcję.
Aby używać Pilota RM-E
1. W przypadku pierwszego użycia prosimy otworzyć plastikową osłonę (o ile twój pilot
taka posiada) gniazda baterii.
2. Zamontuj aparat na statywie (zalecane), lub połóż aparat na płaskiej powierzchni.
3. Wciśnij przycisk i przeszukuj polecenia dopóki (odłóż pilot) nie wyświetli się w panelu
kontrolnym.
4. Wyceluj transmiter pilota w kierunku odbiornika podczerwieni aparatu i wciśnij przycisk
wyzwalacza na pilocie (S).
5. Od tego jak twój aparat wykonuje zdjęcia jest zależne od ustawionych opcji w twoim
aparacie. Więcej informacji w instrukcji twojego aparatu.
6. Podczerwień nie jest widzialna dla człowieka. Więc nie zauważysz żadnego świecenia
diody LED z przedniej części pilota w czasie jego używania.
Aby wymienić baterie (rysunki w instrukcji oryginalnej):
1. Pilot jest zasilany przez baterie CR2025 (3V), baterie są już zainstalowane.
2. Po wysunięciu klapki w pokazanym kierunku wysuniesz uchwyt baterii.
3. Wyjmij baterię z oprawki.
4. Zainstaluj nową baterię ze znakiem „+” na wierzchu.
5. Wsuń uchwyt baterii do pilota.
Specyfikacja
• Łatwa do wymiany bateria litowa CR2025
• Temperatura pracy: 5C do 40C (40F do 105F)
• Typowy czas pracy na baterii: ponad 3 lata (20,000 ekspozycji)
Dbałość i przechowywanie
1. Kiedy pilot nie jest używany przez dłuższy czas prosimy wyjąć baterię z pilota.
2. Nie pozostawiaj na dłuższy czas pilota w miejscu narażonym na wysokie temperatury,
wilgoć
3. Nie pozostawiaj pilota w pobliżu telewizora, lodówki, lub innych źródeł pola
magnetycznego.
4. W przypadku zamoczenia pilota, wytrzyj go suchym ręcznikiem najszybciej jak to
możliwe.
5. Do czyszczenia pilota nie używaj organicznych rozpuszczalników takich jak
alkohol lub rozcieńczalnik do farb.
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