
Wzywalacz bezprzewodowy
Yongnuo RF-605

Instrukcja obsługi

Właściwości produktu
•	 Obsługiwane	dwa	tryby	komunikacji:	RF-602	i	RF-603.
•	 Różne	tryby	pracy:	TX	/	RX	/	TRX.
•	 6	grup	roboczych	A/B/C/D/E/F,	kompatybilne	z	YN560-TX.
•	 Bezprzewodowe	sterowanie	migawką	aparatu.
•	 Czytelny	wyświetlacz	LCD.
•	 16	kanałów	transmisji.
•	 Zasięg	pracy	bezprzewodowej	do	100m.

Zawartość zestawu:
•	 wyzwalacz	RF-605C	lub	RF-605N																								2szt.
•	 przewody	wyzwalania	migawki	LS-2.5*											2szt.
•	 instrukcja	obsługi
*Rodzaje	przewodów	załączonych	do	kompletu	są	różne	w	zależności	od	zestawu	(patrz	informacja	na	opakowaniu).

Wyposażenie opcjonalne:
•	 Przewód	synchro	do	lamp	studyjnych	LS-PC635
•	 Przewód	synchro	do	lamp	reporterskich	LS-PC/PC

Ważne informacje
1.	Możliwy	jest	niekorzystny	wpływ	innych	urządzeń	elektrycznych,	wytwarzających	w	czasie	pracy	silne	pole	elektroma-
gnetyczne,	na	działanie	wyzwalacza.	Wystąpienie	takiego	przypadku	jest	bardzo	mało	prawdopodobne,	niemniej	jednak	
należy	wziąć	pod	uwagę	taką	możliwość,	gdy	wyzwalacz	nie	działa	w	pełni	poprawnie.
2.	Przy	podłączaniu	wyzwalacza	do	aparatu	lub	lampy,	należy	bezwzględnie	wyłączyć	obydwa	urządzenia.
3.	Przy	dłuższym	okresie	nieużywania	wyzwalacza,	należy	wyjąć	z	niego	baterie.
4.	Nie	wystawiać	wyzwalacza	na	działanie	wysokiej	temperatury.
5.	Należy	unikać	wystawiania	wyzwalacza	na	działanie	wilgoci	i	wody.
6.	Nie	używać	wyzwalacza	w	otoczeniu	łatwopalnych	materiałów	lub	oparów.
7.	Zawsze	przed	 rozpoczęciem	pracy	należy	upewnić	 się,	 czy	baterie	 zostały	 założone	zgodnie	 z	oznaczeniem	biegu-
nowości.
8.	Nie	wolno	kierować	lampy	prosto	w	oczy	z	bliskiej	odległości.

UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu należy bezwzględnie wyłączyć zarówno lampę 
jak i aparat!

Opis wyzwalacza RF-605
A	-	Gniazdo	gorącej	stopki:	do	zamontowania	lampy	reporterskiej.
B	-	Gniazdo	2.5mm	wyzwalania	migawki.
C	-	Kontrolka	AF	(zielona)	/	kontrolka	wyzwolenia	migawki	(czerwo-
na).	W	trybie	RF-603	TRX	kontrolka	AF	miga	co	2s.
D	-	Gniazdo	synchro	PC	(wyjście).
E	 -	Kontrolka	wzbudzenia	 (zielona)	 /	 kontrolka	wyzwalacza	 (czer-
wona).	W	trybie	RF-602	RX	kontrolka	wyzwalacza	miga	co	2s.
F	-	Włącznik	zasilania.
G	-	Wyświetlacz	LCD	i	przyciski	sterujące	(opis	poniżej).
H	-	Przycisk	wielounkcyjny	(opis	poniżej).
I	-	Gorąca	stopka,	do	zamocowania	w	sankach	aparatu.
J	-	Pierścień	blokujący.
K	-	Zasobnik	na	baterie.
L	-	Pokrywa	zasobnika	na	baterie.

RF605C	jest	przeznaczony	do	aparatów	Canon.
RF605N	jest	przeznaczony	do	aparatów	Nikon.

przycisk funkcja wyświetlacz LCD / kontrolka
[MODE/*]

tryb	komunikacji	/	tryb	
TX	-		RX	-	TRX

Długie	przyciśnięcie	przełącza	tryb	komunikacji	
RF602/RF603.
Krótkie	przyciśnięcie	przełącza	tryb	pracy	wy-
zwalacza.
W	trybie	RF602	wyzwalacz	może	pracować	jako	
nadajnik	TX	lub	odbiornik	RX.
W	trybie	RF603	wyzwalacz	może	pracować	jako	
nadajnik	TX	lub	nadajnik-odbiornik	TRX.

[CH]
kanał

Krótkie	wciśnięcie	powoduje	przełączenie	kanału	
o	1	w	górę.
Wciśnięcie	i	przytrzymanie	powoduje	rozpoczęcie	
przełączania	kanałów	w	górę	aż	do	momentu	
zwolnienia	przycisku.

[TX	Group]
przycisk	grup	nadajnika

Wcisnąć	przycisk	aby	aktywować	ustawianie	grup	
nadajnika,	następnie	wcisnąć	przycisk	[MODE/*]	
aby	włączyć/wyłączyć	grupę	wyzwalaną	przez	
nadajnik.

[A/D]	[B/E]	[C/F] Krótkie	wciśnięcie	przycisku	włącza/wyłącza	grupy	
A/B/C,	długie	wciśnięcie	włącza/wyłącza	grupy	
D/E/F.	Odpowiednie	ikonki	zapalają	się	lub	gasną	
na	wyświetlaczu.

[Przycisk	wielofunk-
cyjny]

W	trybie	TX:	częściowe	wciśnięcie	spowoduje	
wzbudzenie	lampy	błyskowej,	pełne	wciśnięcie	
wyzwoli	błysk	testowy.
W	trybie	wężyka	spustowego:	połowiczne	wci-
śnięcie	ustawia	AF,	pełne	wciśnięcie	wyzwala	
migawkę.

Przygotowanie do pracy
1.	Instalacja	baterii.
Wysunąć	pokrywę	zasobnika	na	baterie,	 zainstalować	dwie	baterie	AAA/R3,	 zwra-
cając	 uwagę	 na	 prawidłową	 biegunowość	 (zgodnie	 z	 oznaczeniem	wewnątrz	 za-
sobnika).

Jeśli	baterie	są	rozładowane,	na	ekranie	będzie	migać	ikonka	 .	Należy	wymie-
nić	baterie	na	nowe.
2.	Montaż	nadajnika	w	sankach	gorącej	stopki	aparatu.
Wsunąć	gorącą	stopkę	wyzwalacza	w	sanki	aparatu,	upewniając	się,	że	stopka	jest	
dosunięta	do	końca.	Następnie	zablokować	wyzwalacz	pierścieniem	blokującym.
Możliwe	jest	zamocowanie	na	wyzwalaczu	lampy	reporterskiej.

3.	Montaż	odbiornika	i	lampy.
Zamocować	 odbiornik	 na	 mini-podstawce	 lampy,	 lub	 innej	 stabilnej	 podstawie	 i	
zablokować	 pierścieniem.	 Następnie	 zamontować	 lampę	 w	 sankach	 odbiornika	 i	
zablokować	pierścieniem.
Upewnić	się,	że	wszystkie	mocowania	są	wykonane	prawidłowo.

*	Upewnić	się,	że	wszystkie	wyzwalacze	są	zamocowane,	a	lampy	ustawione	w	tryb	M.



Praca bezprzewodowa i testowanie
1.	Ustawienie	trybu	komunikacji:	we	wszystkich	urządzeniach	mających	pracować	w	zestawie	należy	ustawić	 ten	sam	
tryb	komunikacji:	RF602	lub	RF603.
2.	Ustawienie	trybu	pracy	urządzeń:	urządzenie,	które	będzie	nadajnikiem	ustawić	w	tryb	TX,	a	odbiorniki	jako	RX	lub	TRX.
3.	Ustawienie	kanału	komunikacji:	ustawić	na	wszystkich	mających	współpracować	ze	sobą	urządzeniach	ten	sam	kanał	
transmisji.
4.	Ustawienie	grup	w	nadajniku	i	odbiorniku:
1)	Ustawianie	nadajnika:	w	trybie	TX	ustawić	odpowiednie	grupy	przyciskami	grup;	w	trybie	TRX	wcisnąć	krótko	przycisk	
TX	Group	lub	do	połowy	przycisk	migawki	w	aparacie	aby	aktywować	ustawienia	grup	nadajnika.
2)	Ustawienia	grup	odbiorników:	ustawić	grupę	każdego	odbiornika	przyciskami	grup.

Przykład:	użycie	jako	wyzwalacza	YN560-TX	i	wyłączenie	z	błysku	grupy	C.
Ustawić	grupę	C	w	wyzwalaczu	na	--	.	Odbiornik	RF605	z	ustawioną	grupą	C	nie	wyzwoli	lampy.

5.	Wzbudzanie	lampy:	aby	wzbudzić	lampy	należy	wcisnąć	do	połowy	przycisk	wielofunkcyjny	na	nadajniku	(TX),	albo	
przycisk	spustu	migawki	w	aparacie.
6.	Test	i	wyzwalanie	lamp:	pełne	wciśnięcie	przycisku	wielofunkcyjnego	w	nadajniku	(TX)	spowoduje	wyzwolenie	błysku	
testowego	we	wszystkich	lampach	w	scenie.	Pełne	wciśnięcie	spustu	migawki	w	aparacie	spowoduje	wyzwolenie	lamp	
połączonych	z	odbiornikami	i	tej	zamocowanej	na	aparacie,	zgodnie	z	ustawieniami	parametrów	lamp	i	wyzwalaczy.

Funkcja wężyka spustowego

Podłączenie	przewodu	sterowania	migawką:	należy	podłączyć	wyzwalacz	
RF605	 do	 gniazada	 wyzwalania	 migawki	 w	 aparacie	 fotograficznym	 za	
pomocą	odpowiedniego	typu	(załączonego	lub	dokupionego	oddzielnie)	
przewodu	LS-2.5.	(rys.	1)

1.	Tryb	RF602:	do	zdalnego	wyzwalania	migawki	nadajnik	powinien	być	
ustawiony	w	tryb	TX,	a	odbiornik	RX.
2.	Tryb	RF603:	obsługuje	zarówno	wyzwalanie	migawki	przewodowe,	jak	i	
bezprzewodowe.	Nadajnik	i	odbiornik	należy	ustawić	w	tryb	TRX.

•	 Połowiczne	wciśnięcie	przycisku	wielofunkcyjnego	na	nadajniku	 spo-
woduje	ustawienie	ostrości	w	aparacie,	kontrolka	AF	zapali	się	na	zie-
lono.	Następnie	wciśnięcie	przycisku	do	końca	spowoduje	wyzwolenie	
migawki,	a	kontrolka	migawki	zapali	się	na	czerwono.	(rys.	2)

•	 W	trybie	RF603	pojedynczy	wyzwalacz	może	być	użyty	jako	wężyk	prze-
wodowy.	(rys.	3)

Funkcje dodatkowe

1.	Użycie	gniazda	synchro	PC	do	wyzwalania	innych	rodzajów	lamp:	aby	
połączyć	wyzwalacz	 RF605	 z	 innymi	 lampami,	 np	 studyjnymi,	 będzie	
potrzebny	 odpowiedni	 przewód	 połączeniowy	 LS-PC,	 dostosowany	
do	gniazda	wyzwalania,	 jakie	ma	podłączana	 lampa.	Wyzwalacz	nale-
ży	podłączyć	do	 lampy	za	pomocą	przewodu	LS-PC,	 jak	pokazano	na	
rysunku	obok.

2.	Bezprzewodowe	wyzwalanie	migawki	z	jednoczesnym	wyzwoleniem	lamp:	wymagane	jest	posiadanie	odpowiedniej	
ilości	wyzwalaczy	RF605	i	przewodu	wyzwalania	migawki	LS-2.5	do	podłączenia	wyzwalacza	z	posiadanym	aparatem.

Aby zrealizować tą funkcję, wszystkie wyzwalacze RF605 muszą być ustawione jako RF603 i w trybie TRX.

1)	Zamontować	jeden	wyzwalacz	na	sankach	aparatu	i	połączyć	prze-
wodem	LS-2.5	z	gniazdem	wyzwalania	migawki.
2)	Podłączyć	wyzwalacze	do	lamp.
3)	Wciśnięcie	przycisku	wielofunkcyjnego	w	jednym	z	wyzwalaczy	przy	
lampach	spowoduje	wyzwolenie	migawki	aparatu	i	wszystkich	lamp	w	
scenie.

Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania
1.	Nie	można	wyzwolić	bezprzewodowo	lampy:
•	 Upewnić	się,	czy	zasilanie	lamp	i	wyzwalaczy	jest	poprawne.
•	 Sprawdzić,	czy	nadajnik	i	odbiornik	mają	ustawiony	ten	sam	kanał	transmisji.
•	 W	trybie	TX	można	wyzwolić	błysk	testowy	przyciskiem	wielofunkcyjnym	na	nadajniku.	W	trybach	RX	i	TRX	błysk	

testowy	nie	działa.
•	 Upewnić	się,	czy	lampy	są	gotowe	do	pracy	i	ustawione	w	tryb	M.
•	 Sprawdzić	jakość	połączeń	przewodów	i	gorących	stopek,	w	razie	potrzeby	poprawić	zamocowanie	lub	przeczy-

ścić	styki.
2.	Nie	można	wzbudzić	lampy:
•	 Należy	wzbudzić	lampę	przez	połowiczne	wciśnięcie	przycisku	wielofunkcyjnego	na	nadajniku	(w	trybie	TX).	

Niektóre	typy	lamp	mogą	się	nie	wzbudzać	w	ten	sposób,	należy	w	takim	przypadku	wzbudzić	lampę	ręcznie,	
bezpośrednio	z	jej	panelu	sterowania.	Można	też	wyłączyć	w	lampie	tryb	oszczędzania	energii.

3.	Migawka	się	nie	wyzwala:
•	 Migawka	nie	może	być	wyzwolona,	jeśli	aparat	ma	problem	z	ustawieniem	ostrości.	W	takim	przypadku	może	

pomóc	włączenie	trybu	ręcznego	ustawiania	ostrości.
4.	Przywracanie	ustawień	fabrycznych:
•	 Wcisnąć	jednocześnie	przyciski	[TX	Group]	i	[C/F],	a	następnie	zwolnić,	co	spowoduje	wczytanie	w	wyzwalaczu	

ustawień	fabrycznych.

Specyfikacja
•	 Rodzaj	transmisji:	FSK	2,4GHz
•	 Zasięg:	100m
•	 Ilość	kanałów	komunikacji:	16
•	 Ilość	grup	roboczych:	6
•	 Przycisk	sterujący	migawką:	wciśnięcie	połowiczne	i	pełne
•	 Gniazdo	sterowania	migawką:	micro-jack	2,5mm
•	 Gniazdo	synchronizacji:	PC
•	 Maksymalny	czas	synchronizacji:	1/320s
•	 Zasilanie:	2	x	AAA/R3
•	 Czas	czuwania:	ok.	90	godzin	w	trybie	TX,	ok.	30	godzin	w	trybie	TRX/RX
•	 Wymiary:	85	x	41	x	35mm

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach urządzenia bez wcześniejszego 
powiadomienia użytkowników.

IMPORTER:


