
Wyzwalacz bezprzewodowy
RF-603C II / RF-603N II

Instrukcja obsługi Opisywany wyzwalacz RF-603 II jest zintegrowanym urządzeniem nadawczo-

-odbiorczym. Dla wygody opisu w ninejszej instrukcji będzie nazywany „nadaj-

nikiem” w przypadku, gdy będzie zamontowany na sankach aparatu, lub „od-

biornikiem”, gdy będzie podłączony do lampy błyskowej.

•	 Wyzwalacz RF-603 II wykorzystuje do transmisji sygnałów pasmo 2.4GHz 

i technologię modulacji częstotliwości FSK, co zapewnia dużą szybkość, 

zasięg i niezawodność transmisji. Zasięg pracy może dochodzić nawet do 

100m (w zależności od rodzaju otoczenia). Wyzwalacz RF-603 II jest kompa-

tybilny z wyzwalaczami RF-603 I oraz z lampami YN 560 III.

•	 Zestaw zawiera dwa jednakowe wyzwalacze RF-603 II. Mogą one pracować 

w trybie transmisji jednokierunkowej TX, służącym głównie do testowego 

wyzwalania lamp, oraz w trybie dwukierunkowym TRX. Dwustopniowy 

przycisk spustowy realizuje funkcje wzbudzania lamp, wyzwalania testo-

wego, ostrzenia obiektywu i wyzwalacza migawki, zależnie od wybranego 

trybu pracy TX/TRX.

•	 Wyzwalacz obsługuje lampy manualne, wzbudza i wyzwala bezprzewodo-

wo lampy z gorącej stopki aparatu. Za pomocą przewodu PC (nie załączony 

do zestawu) może współpracować także z lampami studyjnymi. Przy użyciu 

załączonego do zestawu przewodu połączeniowego z aparatem wyzwalacz 

RF-603 II może służyć jako przewodowy lub bezprzewodowy wężyk spusto-

wy migawki.

•	 Największa obsługiwana prędkość migawki to 1/320s - część aparatów może 

współpracować maksymalnie 1/250s lub mniejszą. Maksymalna prędkość 

synchronizacji może się zmieniać w zależności od użytego w zestawie apa-

ratu i lampy błyskowej.

Opis ogólny Uwagi i ostrzeżenia

1. Ponieważ wyzwalacz jest urządzeniem elektronicznym, wpływ na jego działanie 
mogą mieć inne urządzenia elektryczne, zwłaszcza emitujące w trakcie swojej pracy 
silne pole elektromagnetyczne. Niemniej jednak możliwość wystąpienia takiego 
przypadku jest bardzo niewielka i nie należy się tym przejmować.

2. Nie należy odłączać przewodów od wyzwalacza i nie odłączać go od aparatu w 
trakcie pracy.

3. W przypadku dłuższego okresu nieużywania należy wyłączyć urządzenie i wyjąć 
baterie.

4. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i promieni 
słonecznych.

5. Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą i wilgocią. W przypadku przypadkowego 
zawilgocenia lub zamoczenia urządzenie nie będzie pracować poprawnie lub może 
ulec uszkodzeniu.

6. Nie wolno użytkować urządzenia w pomieszczeniach, gdzie znajdują się łatwopalne 
substancje lub opary.

7. Zakładając baterie należy upewnić się, czy ich biegunowość jest prawidłowa. Nie-
prawidłowe zamontowanie baterii grozi uszkodzeniem wyzwalacza, wyciekiem 
elektrolitu lub wybuchem.

8. Przy pracy z lampami błyskowymi należy uważać, aby nie wyzwalać ich w bezpo-
średniej bliskości twarzy, gdyż grozi to poważnymi uszkodzeniami wzroku.

Zawartość zestawu / akcesoria opcjonalne.

Zestaw zawiera:
•	 wyzwalacz RF-603C II lub RF-603N II . . . . . . . . . . x2
•	 przewód do wyzwalania migawki LS-2.5 . . . . . . x1
•	 instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x1

Akcesoria opcjonalne:
•	 przewód LS-PC do wyzwalania lamp studyjnych
•	 przewody LS-2.5 (C1, C3, N1, N2, N3)

Zawartość zestawu / akcesoria opcjonalne.

C1 C3 N1 N2 N3
Canon 60D, 350D, 
450D, 500D, 550D,  
600D, 650D, 700D, 
aparaty z serii 
Pentax

Canon 1D, 5D, 7D, 
10D, 20D, 30D, 
40D, 50D

Nikon z serii D1, 
D2, D3, D4
D200, D300, D700, 
D800

Nikon D70, 
D70S, D80

Nikon D90, D600 
serie D3000, 
D5000
serie D7000

Opis urządzenia.

A: kontrolka ostrości (zielona)/migawki 
(czerwona)
B: gniazdo 2.5mm do wyzwalania migawki
C: gniazdo gorącej stopki
D: gniazdo synchro PC
E: kontrolka wzbudzenia (zielona)/wyzwo-
lenia lampy (czerwona)
F: przycisk wielofunkcyjny

G: włącznik/przełącznik trybów pracy TX 
(nadawanie) / TRX (nadawanie-odbiór)
H: pierścień blokujący
I: gorąca stopka
J: styki gorącej stopki (inne w wersji C i N)
K: przełącznik kanałów komunikacji
L: zasobnik na baterie
M: pokrywa zasobnika na baterie

Przygotowanie do użycia.
1. Ustawianie kanału transmisji:
Ustawić na przełączniku kanałów w obydwu urządzeniach ten 
sam kanał (dostępnych jest 16 ustawień).
2. Montaż baterii:
Wysunąć pokrywę baterii, włożyć dwie nowe baterie lub aku-
mulatory AAA/R3, zwracając uwagę na poprawną bieguno-
wość, zasunąć pokrywę.

3. Montaż nadajnika na aparacie:
Odkręcić pierścień mocujący, wsunąć do końca stopkę wyzwa-
lacza w sanki aparatu, dokręcić pierścień mocujący.
W podobny sposób mocuje się lampę błyskową w sankach 
wyzwalacza.

4. Montaż wyzwalacza na statywie:
Wsunąć stopkę wyzwalacza w sanki podstawki lampy lub 
innego urządzenia, np kostki,  dokręcić pierścień blokujący. 
Zamontować na wyzwalaczu lampę błyskową.

5. Mocowanie lampy na wyzwalaczu:
Należy upewnić się że stopka lampy jest wsunięta do końca 
w sankach wyzwalacza, a następnie należy zablokować lam-
pę pierścieniem mocującym.

6. Zastosowanie gniazda PC do podłączenia innych rodza-
jów lampy:
Do połączenia potrzebny będzie dodatkowy przewód LS-
-PC, niezałączony do zestawu.
- podłączyć końcówkę PC przewodu do wyzwalacza
- drugi koniec przewodu podłączyć do lampy
Gniazdo PC w wyzwalaczu jest tylko wyjściem sygnału.

7. Ustawienia przełącznika trybu pracy TX/TRX:
W zależności od wymagań należy wybrać przełącznikiem 
odpowiedni tryb pracy TX/TRX. W trybie TX urządzenie 
działa tylko jako nadajnik; może służyć do wzbudzania lamp 
lub ręcznego wyzwalania błysku, np w celu przetestowa-
nia układu lamp. W trybie TRX urządzenie działa min. jako 
odbiornik zdalnego sterowania lamp i wyzwalacz migawki.

Poniższa tabela przedstawia funkcje obsługiwane przez wy-
zwalacz w obydwu trybach pracy.

Przygotowanie do użycia.

tryb pracy wskazania 
kontrolki przy 
wyborze trybu

stan przycisku 
wielofunkcyj-

nego

działanie wskazania 
kontrolki

kontrolka

TX (transmisja 
jednokierun-

kowa)

kontrolka wzbu-
dzenia (zielona) 

zaświeci się na 2s i 
zgaśnie

wciśnięty do 
połowy

wzbudzenie lamp kontrolka 
wzbudzenia 

(zielona)

wciśnięty do 
końca

błysk testowy kontrolka 
wyzwolenia 
(czerwona)

TRX (transmisja 
dwukierun-

kowa)

po ustawieniu 
ostrości kontrolka 
(zielona) zaświeci 
się na 2s a potem 

zacznie migać

wciśnięty do 
połowy

przewodowe/
bezprzewodowe 

ustawienie 
ostrości

kontrolka ostrości 
(zielona)

wciśnięty do 
końca

przewodowe/
bezprzewodowe 

wyzwolenie 
migawki

kontrolka wyzwo-
lenia migawki 

(czerwona)

1. Wzbudzanie lamp.
Połowiczne wciśnięcie przycisku na nadajniku lub spustu migawki w aparacie spowo-
duje wzbudzenie lamp będących w trybie uśpienia. Zaświeci się kontrolka wzbudzenia 
na nadajniku.
2. Błysk testowy.
Pełne wciśnięcie przycisku na nadajniku spowoduje wyzwolenie błysku testowego. Peł-
ne wciśnięcie spustu migawki na aparacie spowoduje synchroniczne wyzwolenie lampy 
umieszczonej na sankach aparatu (za pośrednictwem RF-603 II) i lamp Slave - kontrolki 
wyzwolenia lampy w nadajniku i odbiorniku zaświecą się na czerwono.

Bezprzewodowe wyzwalanie lamp. Błysk testowy. Tryb TX.

Przewodowe/bezprzewodowe wyzwalanie migawki. Tryb TRX.

Wyzwalacz RF-603 II obsługuje przewodowe i bezprze-
wodowe wyzwalanie migawki aparatu. Wymaga to 
podłączenia wyzwalacza do aparatu za pomocą prze-
wodu LS-2.5, załączonego do zestawu (odpowiedniego 
do posiadanego modelu aparatu). Obydwa wyzwalacze 
w tym przypadku powinny być ustawione w tryb TRX.
1. Należy podłączyć wyzwalacz do aparatu za pomocą 
przewodu LS-2.5 .
2. Pojedynczy nadajnik może być użyty jako przewodo-
wy wężyk spustowy.
3. W przypadku bezprzewodowego wyzwalania mi-
gawki jedno z urządzeń RF-603 II należy, jeśli to możli-
we, zamocować na sankach lampy aparatu i podłączyć 
przewodem LS-2.5 . Drugie urządzenie służy jako spust.
4. Połowiczne wciśnięcie przycisku w nadajniku spowo-
duje ustawienie ostrości w aparacie. Kontrolka ostrości 
zaświeci się na zielono. Następnie wciśnięcie przycisku 
do końca spowoduje wyzwolenie migawki, a kontrolka 
migawki zaświeci się na czerwono. 



1. Doświetlanie sceny lampą z ręki. Zdalne wyzwalanie migawki i lamp.
•	 Zamocować lampę Slave do sanek drugiego urządzenia RF-603II.
•	 Ustawić aparat na statywie, zamocować wyzwalacz RF-603II w sankach aparatu i 

połączyć go za pomocą przewodu LS-2.5. Wyzwalacz powinien być w trybie TRX.
•	 Wciśnięcie przycisku w nadajniku zamocowanym do zewnętrznej lampy spowoduje 

synchroniczne wyzwolenie migawki w aparacie i lampy błyskowej.

Zaawansowane funkcje.

2. Zdalne wyzwalanie migawki i lamp studyjnych.

•	 Zamocować jeden wyzwalacz w sankach aparatu i podłączyć go przewodem LS-2.5. 
Wyzwalacz powinien być ustawiony w tryb TRX.

•	 Zamocować drugi wyzwalacz do stopki lampy reporterskiej lub za pomocą przewo-
du PC do lampy studyjnej.

•	 Połowiczne wciśnięcie przycisku nadajnika przy lampie spowoduje ustawienie 
ostrości, a następnie pełne wciśnięcie wyzwoli synchronicznie migawkę aparatu i 
lampy.

Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania.

1. Nie można wyzwolić błysku testowego lub bezprzewodowo wyzwolić lampy.
•	 Należy upewnić się, czy baterie są naładowane i czy nadajnik i odbiornik mają usta-

wiony ten sam kanał transmisji.
•	 Ustawić przełącznik nadajnika w pozycji TX i sprawdzić działanie lamp. Gdy nadajnik 

jest w trybie TRX, błysk testowy nie działa.
•	 Upewnić się że lampa została przygotowana do pracy i jest ustawiona w tryb Ma-

nual.
•	 Upewnić się, że styki w stopkach wyzwalaczy, aparatu i lampy są czyste, i czy urzą-

dzenia zostały połączone ze sobą właściwie.

2. Nie można wzbudzić lampy.
•	 Sprawdzić czy nadajnik jest włączony w tryb TX. Tylko w tym przypadku działa funk-

cja wzbudzania lamp.
•	 W przypadku niektórych rodzajów lamp funkcja wzbudzania może nie działać. Nale-

ży wtedy wzbudzać je ręcznie, lub wyłączyć w nich funkcję uśpienia.

3. Migawka aparatu się nie wyzwala.
•	 Sprawdzić czy aparat nie ma problemu z ustawieniem ostrości kadru. W  razie po-

trzeby ustawić tryb ostrzenia na Manual.

Specyfikacja.
Typ transmisji FSK 2.4GHz

Zasięg roboczy 100m

Ilość kanałów 16

Obsługa migawki wciśnięcie do połowy, wciśnięcie pełne

Gniazdo przewodu sterowania migawką 2.5mm micro jack

Gniazdo synchro standard PC

Synchronizacja migawki do 1/320s

Zasilanie 2x AAA/R3

Czas czuwania ok. 400h w trybie TX, ok. 45h w trybie TRX

Wymiary 38x88x33.5mm

Instrukcja opracowana na podstawie danych producenta. Producent zastrzega sobie 
prawo wprowadzania zmian w producie bez uwzględnienia ich w ninejszej instrukcji.
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