
Wyzwalacz radiowy do lamp / aparatów
synchronizator migawek

RF-603

Opis urządzenia

RF-603 używa globalnej częstotliwości FSK 2.4GHz. Dzięki wysokiej częstotliwości zestaw zapewnia zasięg nawet do 
100 metrów, szybkość synchronizacji i stabilną pracę.
Zestaw składa się z dwóch identycznych urządzeń. Każde z nich jest zarówno nadajnikiem jak i odbiornikiem. Zestawy 
można ze sobą łączyć by uzyskać bardziej rozbudowany system wyzwalania bezprzewodowego.
RF-603 pozwala wyzwalać bezprzewodowo lampy studyjne, reporterskie a nawet migawki aparatu. Dwustopniowy 
przycisk wyzwalania pozwala na używanie AF (automatycznego fokusa) w aparatach oraz anulowanie trybu uśpienia.
W przypadku używania urządzenia do synchronizacji migawek aparatów, należy pamiętać, że czas synchronizacji może 
wynieść 1/320s natomiast dla innych aparatów wynosi on 1/250s lub mniej.

Uwaga

1. Ponieważ jest to urządzenie elektroniczne zaleca się unikanie pracy w wilgoci, deszczu czy pyle.
2. Częstotliwość na której pracuje zestaw może być zakłócana przez inne urządzenia.
3. W przypadku przerwy w używaniu należy wyjąć baterie.
4. Chronić przed wysoką temperaturą. Nie pozostawiać na słońcu i nie kłaść na rozgrzanych powierzchniach.
5.Utrzymywać w czystości. Chronić przed wodą i nie używać mokrymi rękoma.
6. Pamiętaj zachować ostrożność podczas pracy z lampami.

Zestaw zawiera

– Dwa urządzenia RF-603
– przewód synchronizacji z aparatem (model podany na opakowaniu)
– instrukcję

W opakowaniu znajdują się dwa identyczne urządzenia o oznaczeniach RF-603N (wersja dla aparatów Nikon) lub RF-
603C (wersja dla aparatów Canon).
Oraz jeden przewód spustowy (model zależny od wybranego zestawu). Przewód po podłączeniu do urządzenia wpinamy 
w gniazdo wężyka spustowego aparatu dzięki czemu możemy zdalnie kontrolować wyzwalanie migawki aparatu.

Schemat urządzenia

1. dioda przebudzenia urządzenia (zielona) / 
oznaczająca wyzwolenie lampy (zaświeci się 
na czerwono)
2. sanki / połączenie z gorącą stopką
3. dioda sygnalizująca włączenie urządzenia 
(zielona) / oznaczająca wyzwolenie migawki 
aparatu (czerwona)
4. włącznik urządzenia (ON / OFF)
5. gniazdo na przewód 2,5 mm do 
wyzwolenia migawki aparatu
6. przycisk dwustopniowy wyzwalania
7. gniazdo synchronizacyjne PC (do 
podłączenia lampy)
8. gorąca stopka
9. przełącznik kanałów
10. pokrywka baterii
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Przygotowanie zestawu do pracy

Ustaw urządzenia na tym samym kanale. W tym celu należy otworzyć pokrywkę baterii, wewnątrz znajdują się 
przełączniki kodowania. Należy ustawić urządzenia na ten sam kanał.
Do każdego z urządzeń należy włożyć baterie (2x AAA). W tym celu otwórz pokrywkę baterii i umieść baterie zgodnie z 
polaryzacją (+/-) według schematów znajdujących się wewnątrz. Zamknij pokrywkę.
Włącz urządzenia przełącznikiem przesuwając go w pozycję ON. Gdy urządzenie zostanie włączone zapali się jedna 
zielona dioda. W celu wyłączenia urządzenia należy przesunąć ponownie przełącznik na pozycję OFF.

Rozpoczęcie pracy

Wyzwalacz można zamontować na statywie poprzez uchwyt z sankami. Wsuwamy stopkę wyzwalacza w sanki. Lampę 
wsuwamy w sanki wyzwalacza. Włączamy wyzwalacz i lampę.
Drugi wyzwalacz mocujemy w sankach aparatu. Włączamy najpierw aparat, później wyzwalacz. Istnieje możliwość 
zamontowania dodatkowej lampy na wyzwalaczu już wpiętym na aparat.

Wyzwalanie lamp

Po prawidłowym zamontowaniu wyzwalaczy wystarczy do połowy nacisnąć przycisk fokus (wyzwolenia) na aparacie, w 
celu aktywowania lampy jeśli przeszła w stan czuwania. Po naciśnięciu do końca wyzwalacz spowoduje wyzwolenie 
lamp.

*wyzwalacze nie działają z lampą SB-600

Istnieje możliwość łączenie zestawów RF-603 (również wersje przeznaczone do różnych aparatów). Dzięki temu 
możemy wyzwalać zestawy lamp oraz synchronizować różne modele aparatów. Kontrolować rozbudowane oświetlenie 
studyjne bez użycia przewodów z gwarancją pełnej synchronizacji.

Lampy można wyzwalać również po podłączeniu poprzez gniazdo PC (przewód synchronizacyjny nie znajduje się w 
zestawie).

Synchronizacja migawek aparatu.

RF-603 nie tylko wyzwala lampy ale również umożliwia wyzwolenie aparatu a nawet synchronizację dwóch i więcej 
aparatów.
W celu użycia zestawu jako bezprzewodowego wężyka spustowego należy jeden z wyzwalaczy wpiąć w sanki aparatu 
lub umieścić go bardzo blisko i podłączyć dołączonym do zestawu przewodem synchronizacyjnym.  Drugim 
wyzwalaczem mamy teraz kontrolę nad aparatem: przyciskając do połowy przycisk wyzwalania ustawiamy 
automatycznie ostrość w aparacie, naciskając do końca robimy zdjęcie.
W celu synchronizacji dwóch aparatów należy postąpić jak powyżej z tym, że drugi wyzwalacz należy wpiąć w sanki 
drugiego aparatu – ten aparat będzie głównym. Na nim przyciskamy fokus co powoduje złapanie automatycznej ostrości 
w drugim aparacie. Zrobienie zdjęcia spowoduje wyzwolenie migawki drugiego aparatu.

W tym przypadku należy pamiętać, że różne modele aparatów mają inne czasy synchronizacji – należy zapoznać się ze 
specyfikacją używanych aparatów.
Jeśli aparat wyzwalany poprzez wyzwalacz nie złapie ostrości należy ustawić ją w trybie manualnym.

Specyfikacja RF-603

Typ: FSK 2.4 GHz
Zasięg: do 100 metrów
Ilość kanałów: 16
Przycisk wyzwolenie: dwustopniowy
Gniazda: 2,5mm do podłączenia aparatu

standardowe PC do podłączenia lamp
Zasilanie: 2x AAA na urządzenie (łącznie 4x AAA)
Maksymalny czas czuwania: 45 godzin
Wymiary wyzwalacza: 37x30x81,5 mm
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