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µ-Trigger – zunanji sprožilec za fotoaparat in bliskavico 

µ-Trigger je zunanje sprožilo za večino fotoaparatov in bliskavic 
na trgu. Načrtovano je bilo skrbno, da zadovolji potrebe tako 
amaterskih kot profesionalnih fotografov. 

Majhna in trdna oblika omogoča enostavno rokovanje in 
enostavno namestitev na mesto bliskavice. 

Ponaša se s svetlim zaslonom, kateri je odlično viden v vseh 
svetlobnih pogojih in različnih kotih. 

Ni vam potrebno skrbeti, da bi pritisnili napačen gumb. µ-
Trigger je zasnovan z enim navigacijskim gumbom s katerim se 
boste enostavno pomikali po različnih nastavitvah in opcijah.  

V napravi je litijeva baterij, ki omogoča ponovno polnjene. Ob 
normalni uporabi baterija zdrži do 40 ur. Napolnitejo jo 
enostavno preko USB vhoda na svojem računalniku. µ-Trigger 
ima vgrajeno opcijo ohranjevalnika zaslona s katerim 
podaljšamo trajanje baterije. Ohrajevalnik zaslona se sproži po 
20 sekundah neuporabe µ-Trigger-ja. Ob tem se zaslon zatemni 
in prižge se zelena Led lučka. Za izklop ohranjevalnika zaslona, 
pritisnete gumb v katerokoli smer. 

Priključek, ki se uporablja za povezavo s fotoaparatom je 
standardni 2.5 mm »jack« konektor, za povezavo z bliskavico pa 
je na voljo standardni 3.5 mm »jack« konektor. Obstaja še 
dodatni 3.5 mm »jack« konektor za vsestransko funkcijo DIY 
(Do It Yourself oz. funkcija Naredi sam). 
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 7 načinov delovanja: zvok, svetloba, časovni interval, 
HDR/BKT, laser, DIY (naredi sam) in ročna prožitev. 

 široka podpora – primeren za večino aparatov na trgu. 

 enostavno priključi in ustvarjaj. 

 uporabniku prijazen meni – enostaven za uporabo. 

 majhne dimezije: 40 mm x 62 mm x 22 mm. 

 popolnoma nov oblikovalski pristop. 

 barvni zaslon viden v sončnem vremenu. 

 enostavno rokovanje samo z enim gumbom. 

 vgrajeni polnilec. 

 do 40 ur samostojne uporabe. 

Mere naprave 40 mm x 62 mm x 22 mm 
Teža 75 g 

Temperaturno območje -10 °C ~ +60 °C 

Baterija 1 celica LiPo 3.7 V 1500 mAh 

Avtonomija baterije do 40 h  

Fotoaparat/Bliskavica/DIY 
prikljucek 

2.5 mm / 3.5 mm / 3.5 mm 
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1 – Priključek za fotoaparat 
2 – Priključek za bliskavico 
3 – Lučka za prozilec 
4 – Navigacijski gumb 
5 – Lučka za polnjenje 
6 – USB mini B konektor 

7 – Sedlo za montažo 
8 – Naredi sam priključek 
9 – On/Off stikalo 
10 – Mikrofon 
11 – Senzor za svetlobo 

USB mini B konektor 

Baterijo je mogoče ponovno napolniti preko notranjega 
polnilca  skozi USB mini B konektorja. Za polnjenje povežite µ-
Trigger z računalnikom z USB-A v USB mini B kablom. Čas 
polnjenja je približno 3 ure. Stanje napolnjenosti baterije je 
vidno na vseh menijih.  
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Na glavni strani menija lahko izbirate 
med vsemi 7 načini delovanja.: 
 
- Zvok (Sound) 
- Svetloba (Lightning) 
- Časovni interval (Timelapse) 
- HDR/BKT 
- Laser 
- Naredi sam (DIY) 
- Ročno proženje (Manual) 
 
Dodatni funkciji sta nastavitve in 
informacije. 
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Funkcija zvoka se uporablja, ko želite 
sprožiti fotoaparat v primeru 
zvočnih efektov ali dogodkov. 

Občutljivost (Sensitivity): prilagodite 
občutljivost zvočnemu efektu ali 
dogodku. Območje nastavitve je od 
0 do 100 (od najnižje do najvišje 
občutljivosti). Zelena črta prikazuje 
trenutno raven zaznave zvoka in 
rdeča črta predstavlja nastavljeno  
raven sprožilca. Za avtomatsko 
občutljivost pritisnete navigacijski gumb. 

Zakasnitev (Delay): nastavite zakasnitev. Razpon zakasnitve je 
od 0 do 999 mili sekund. Ko zvok doseže ali preseže raven 
občutljivosti, naprava z to zakasnitvijo sproži fotoaparat ali 
bliskavico (primer: pri zakasnitvi 200 ms se signal sproži 200 ms 
po tem, ko je bila dosežena sprožitvena raven). 
 
Način (Mode):  
Posamezno (Single): Funkcija zvoka bo sprožila fotoaparat samo 
enkrat. 

Neprekinjeno (CONT): Naprava bo sprožila fotoaparat, 
kadarkoli bo dosežena sprožitvena raven. 

Start: naprava bo odštela 3 sekunde, prešla na varčevalni način 
in začela s funkcijo zvoka. 



µ-Trigger – zunanji sprožilec za fotoaparat in bliskavico 

Svetlobna funkcija se uporablja ko 
želite sprožiti fotoaparat ob 
svetlobni spremembi (strela). 

Občutljivost (Sensitivity): prilagodite 
občutljivost na svetlobo dogodka. 
Območje je od 0 do 100 (od nizke do 
visoke občutljivosti). Zelena črta 
prikazuje zaznano raven svetlobe in 
rdeča črta predstavlja nastavljeno 
občutljivost. Za avtomatsko 
občutljivost pritisnete navigacijski 
gumb. 

Ojačitev (Amplifier): prilagodite ojačitev senzorja glede na 
jakost svetlobe. 10x pomeni največjo ojačitev in 1x pomeni 
normalna ojačitev. 

Start: naprava bo odštela 3 sekunde, prešla na varčevalni način 
in nato začela s funkcijo svetlobe. 
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Funkcija časovni interval se uprablja, 
kadar želite nastaviti kolikokrat se 
bo fotoaparat sprožil z vnaprej 
nastavljenimi intervali in z vnaprej 
določeno izpostavljenostjo. Dodatek 
1 opisuje, kako nastaviti fotoaparat 
za ta način. 

Interval: določite čas med 
proženjem zaklopke. Območje je od 
1 sekunde do 59 minut in 59 sekund. 

Izpostavljenost (Exposure): nastavite čas odprtosti zaslonke 
med intervali. Območje je od 0 sekund do 59 minut in 59 
sekund. Če želimo, da ta funkcija deluje mora biti fotoaparat 
nastavljen na 'manual bulb mode'. Če je vrednost nastavljena 
na 0 in je fotoaparat nastavljen v samodejnem načinu, bo enota 
ustvarila kratek sprožilni signal in fotoaparat bo samodejno 
nastavil odprtost zaslonke.  
Posnetki (Frames): nastavite število posnetkov. Območje je od 
0 do 999, kjer 0 pomeni neskončno. 

Start: naprava bo zatemnila zaslon, da se poveča trajanje 
baterije ter nato začela z funkcijo časovnih intervalov. 
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HDR/BKT funkcija se uporablja pri 
fotografijah kadar želite ustvariti 
sliko visokega kontrasta. 

Središče (Center): nastavite 
osrednjo vrednost odprtosti 
zaslonke. Vrednosti: 1/2, 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128 sekund. 

EV(+-): Z to opcijo nastavite interval 
zaslonke nad in podosvetljene slike. 
Izibate lahko med 1/3, 1/2, 1. 

Posnetki (Frames): Nastavite število posnetkov, ki jih želite 
narediti. Izbirate lahko med 3, 5 ali 7 posnetkov. 

Start: Naprava bo odprla novo stran, kjer bo predstavljen  
potek slikanja in funkcijo HDR se bo začela izvajati. 

Za več informacij o HDR fotografiji in kako uporabljati μ-Trigger 
v tem načinu, preberite ''Understanding HDR and EV'' 
dokument, ki ga najdete na naši spletni strani www.u-
trigger.com  
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Funkcija laser se uporablja kadar 
želite sprožiti fotoaparat ob 
prekinitvi laserskega žarka. Najprej 
morate nastaviti laser in poravnati 
laserski žarek z senzorjem svetlobe 
na sprednji strani enote. Enota bo 
samodejno določila prag, če boste 
pritisnili navigacijski gumb. 

Prag (Threshold): prilagodite prag 
proženja za laserski žarek. Območje 
je od 0 do 100 (nizka do visoka 
občutljivost). Zelena črta prikazuje zaznano intenzivnost 
laserskega žarka in rdeča črta prikazuje nastavljen prag. 

Zakasnitev (Delay): prilagodite čas zakasnitve. Območje je od 0 
do 999 milisekund. Ko laserski signal pade pod prag sprožitve, 
se prožilni signal pošlje fotoaparatu z nastavljeno zakasnitvijo 
(primer: ob zakasnitvi 200 ms  se bo fotoaparat sprožil 200 ms 
po tem, ko je laserski signal padel pod nastavljen prag). 

Posnetki (Frames): šteilo posnetkov ki bodo narejeni ob 
proženju. Območje je od 1 do 999. 

Start: naprava bo odštevala 3 sekunde, prešla na varčevalni 
način in začela s funkcijo laser. 
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Naredi sam način se uporablja kadar 
želite prožiti fotoaparat ali bliskavico 
ob zunanjem »naredi sam« signalu. 
Zunanji signal mora biti znotraj mej 
0 V do 3.3 V. 
 
Prag (Threshold): nastavite prag 
proženja »naredi sam« signala. 
Območje je od 0 do 100 (0 V do 3.3 
V). Zelena črta prikazuje zaznano 
intenzivnost vhodnega signala, 
rdeča črta pa prikazuje nastavljen 
prag.  

Zakasnitev (Delay): prilagodite čas zakasnitve. Območje je od 0 
do 999 milisekund.  Ko je meja praga dosežena, se sprožilni 
signal pošlje fotoaparatu po preteku nastavljene zakasnitvije. 

Način (Mode): izbirate lahko med naraščajočim (raising), 
padajočim (falling) načinom ali ob spremembi (change) signala. 
Naraščajoči način bo sprožil fotoaparat, ko se vhodni signal 
spremeni iz nizkega na visoki nivo, padajoči način  pa ravno 
obratno. Opcija »change« bo sprožila fotoaparat bodisi ob 
naraščanju ali padanju vhodnega signala.  

Start: naprava bo odštevala 3 sekunde, prešla na varčevalni 
način in začela s Naredi sam (DIY) funkcijo. 

V Dodatek 2 je razloženo kako prikljucite Vaš projekt na µ-
Trigger DIY preko 3.5 mm avdio vhoda. 



µ-Trigger – zunanji sprožilec za fotoaparat in bliskavico 

Kadar želimo samostojno sprožiti 
fotoaparat izberemo ta način. Ob 
pritisku na start se bo generiral 
prožilni signal za fotoaparat ali 
bliskavico. 

 
 
 

Osvetlitev (Backlight): Nastavite 
raven osvetlitve zaslona. Območje je 
od 1 do 100 (od nizke do visoke 
moči). Nižje vrednosti podaljšajo 
trajanje baterije. 

Ponastavitev (Init): Poenostavite vse 
nastavitve na tovarniške nastavitve. 
Pozor! Po uporabi »Init« opcije ne 
morate več povrnati starih 
nastavitev! 
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Stran s informacijami je namenjena 
uporabniku o predstavitvi podatkov 
o programski opremi (Firmware), 
serijski številki (Serial nr.) naprave in 
verzije strojne opreme (Hardware). 

 

 

 

 



µ-Trigger – zunanji sprožilec za fotoaparat in bliskavico 

µ-Trigger prevzame nadzor gumba za sprožitev na fotoaparatu. 
Zapira kontakt zaklopke in se odziva na dogodke (uporaba 
intervalov, zakasnitev in izpostavljeni čas, odvisno od načina, ki 
se uporablja). µ-Trigger ne ve ali je kamera pripravljena na 
snemanje ali je samodejno ostrenje končano in ne ve katerem 
načinu je nastavljen fotoaparat. Za to, da fotoaparat deluje 
pravilno z µ-Triggerjem ga je potrebno predhodno pravilno 
nastaviti: 

»Manual bulb« mode je uporabljen v tem primeru, ko je čas 
izpostavljenosti dolg in / ali se izpostavljenost določi z µ-
Triggerjem (časovni intervali in HDT/BDT način). 

»Manual fokus« je nujna izbira za vse primere. Zagotovite, da 
je fotoaparat izostren predno uporabljate µ-Trigger za 
posnetke.  

Za izpostavljene avtomatske posnetke, nastavite fotoaparat na 
»auto« program, »shutter priority« ali »aperture priority« način 
in izberite manual fokus. 
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Naredi sam (DIY) vhod je namenjen naprednejšim uporabnikom 
z osnovnim znanjem elektronike. Kakršnokoli napačno ravnanje 
s priključki lahko poškoduje µ-Trigger. Uporabljajte to opcijo 
previdno. 

V napravi je vgrajen »pull-up« upor vrednosti 10 kOhm, zato µ-
Trigger izmeri 100% nivo kadar ni nič priklopljeno nanj. Z vašo 
iznajdlivostjo in znanjem si lahko izdelate elektroniko, ki bo 
sklenila konico (signal) in ozemljitev (GND) na prikljucnem 
kablu, kar bo povzročilo, da izmerjen signal na µ-Triggerju pade 
na 0% (uporaba dolgega prožilnega kabla za ročno prožitev). 
Lahko izdelate tudi elektroniko, ki bo reagirala na pritisk, 
vlažnost, nagib.... meja je vaša iznajdljivost. 

Za dodatne možnosti µ-Trigger ponuja nastavitve proženja ob 
naraščajočem ali padajočem signalu ali pa se proži na vsako 
spremembo signala (raising, falling or change) .  
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Proizvajalec ni odgovoren za kakršnokoli nastalo poškodbo ob 
uporabi µ-Triggerja. 
 

µ-Trigger ni vodoodporen. Z napravo je potrebno ravnati 
previdno. Ne sme se je metati po tleh in ne sme biti 
izpostavljen hudi vročini ali vlagi. 

 

Če je µ-Trigger bil razstavljen, garancija ne bo veljavna. 
Uporaba poškodovanega µ-Triggerja lahko poškoduje vaš 
fotoaparat ali drugo opremo. 


