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2. WiFi Konwerter
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1. Podłączanie konwertera do router-a WiFi. 

Podłącz Wi-Fi konwerter do routera WiFi przewodem LAN. (zdjęcie B1,B2)

* Przewód LAN powinien być podłączony do gniazda wyjścia LAN 1~4 Port w routerze WiFi i A1 W konwerterze.
** Podłącz przewód LAN z sygnałem internet do gniazda WAN jeśli chcesz korzystać z internetu w ramach tej
samej sieci WiFi.

* możesz równierz wykorzystać oddzielne zasilacze do routera i konwertera.

B1 C1C2 C3

Wi-Fi Konwerter

Router WiFi

WAN Internet Port

B2

2. Podłączanie konwertera i router-a WiFi do zasilania.

Podłącz zasilacz AC (zdjęcie C1) do gniazda A2 przewód C2 podłącz do gniazda A3 oraz do gniazda zasialnia
w routerze A4. 
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  * Ustaw w urządzeniu (iPhone, iPad, ipod touch) sposób łączenia z siecią
WiFi Adress IP z ‘DHCP’ na ‘STATIC’. Wpisz adres IP z zakresu 
Adress : 192.168.11.10 ~ 192.168.11.99
Subnet Mask : 255.255.255.0

3. Sprawdź ustawienia sieci WiFi SSID (Sub System IDentification)

Sprawdź połączenie ze swoją siecią WiFi
Po normalnym połączeniu z Twoją siecią WiFi zmień ustawienia w swoim urządzeniu którym chcesz sterować lampami PRO X ( iPhone, iPad, iPod
touch) adres IP z ‘DHCP’ na ‘STATIC’.
* IP Address is 192.168.11.xx. Subnet Mask : 255.255.255.0

Ustawienia iPhone ( Wi-Fi SSID)

Przykładowe ustawienie
iPhone 

Przykładowe ustawienie
iPad 

Ustawienia iPad (Wi-Fi SSID)



4. Ściąganie aplikacji z Apple Store.

Wejdż do Apple Store i wyszukaj ‘Fomei, Digital Pro X, PRO X WIFI’. Pobierz aplikację ‘XB WIFI’.

iPhone Appstore 

iPad Appstore



5. “PRO X WIFI” Wyszukiwanie dostępnych lamp PROX w (iPhone)

Po włączeniu aplikacji XB WiFi wyświetli się komunikat ”Connect Success” naciśnij OK, naciśnij przycisk Option(A2) następnie przycisk Scan(A3) 
Aplikacja wyszuka dostępne lampy i wyświetli ich listę.

* Przyciski (A,B,C,D,E) oznaczają grupę do której przypisane są lampy (patrz instrukcja obsługi lamp Digital PRO X). 
Po zmianie grupy konieczne jest ponowne wyszukanie dostępnych lamp.

A2

A3

A1



6. Aplikacja PRO X WIFI (iPhone)

Kanał przypisany lampie

Uśpienie lampy On / Off

Prop(On) : Ustawianie energii żarówki pilotującej proporcjonalnie do

energii błysku

Prop(Off) : Indywidualne ustawianie energii zarówki pilotującej

niezależnie od ustawionej energii błysku

Włącznenie
żarówki
pilotującej
On / Off

Zmiana grupy (A, B, C, D, E)

Sterowanie energią błysku
( + : Up, - : Down )

Ustawianie energii
żarówki modelującej

( + : Up, - : Down )

Testowe wyzwolenie błysku

Automatic: Żąrówka pilotująca świeci się ciągle niezależnie 
od naładowania kondensatorów.

Ustawiona energia błysku

Ustawiona energia żarówki pilotującej

Status funkcji lampy

Kontrolowanie każdej lampy osobno (Master)  

Jednoczesne kontrolowanie lamp wybranych z listy(Indivisual)

Fotocela
On / Off

Dźwięk
On / Off



6. PRO X WIFI (iPhone)

* Przesuń palcem po ekranie od lewej krawędz iTouch i-Phone aby zmienić
tryb sterowania z Flash Mode na Modeling Mode.

* Przesuń palcem po ekranie od prawej krawędz iTouch i-Phone aby zmienić
tryb sterowania z  Modeling Mode na Flash Mode . 

* Kontrolowanie lamp pojedyńczo lub grupowo



6. PRO X WIFI (iPad)

Ustawiona energia błysku

Ustawianie energii błysku

Ustawianie energii
żarówki pilotującej

Usypianie lampy On / Off

Wyzwolenie błysku testowego

Fotocela On / Off

Dźwięk On / Off Prop(On) : Ustawianie energii żarówki pilotującej proporcjonalnie do energii błysku
Prop(Off) : Indywidualne ustawianie energii zarówki pilotującej niezależnie od ustawionej energii błysku

Włączanie /wyłączanie zarówki pilotującej On / Off

Ustawiona energia żarówki pilotującej

Ustawienie grupy (A, B, C, D, E)Sterowanie energią błysku ( + : Up, - : Down )

Sterowanie energią żar. pilotującej ( + : Up, - : Down )

Ustawianie energii błysku

Ustawianie energii żarówki pilotującej

Automatic: Żąrówka pilotująca świeci się ciągle niezależnie 
od naładowania kondensatorów.

Kanał przypisany 
lampie

Ustawiona energia błysku

Nazwa lampy

Ustawiona energia żarówki pilotującej

Status funkcji lampy

Kontrolowanie każdej lampy osobno (Master)

Jednoczesne kontrolowanie lamp wybranych z listy

(Indivisual)
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