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Reporterska lampa błyskowa
Yongnuo YN680EX-RT

Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz pracę

• Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona istotne 
 informacje dotyczące konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania 
 urządzenia.

• Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, by w razie konieczności
 móc ją przekazać razem z urządzeniem innym użytkownikom.

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy elementy
 znajdujące się w zestawie pasują do specyfikacji wskazanej na 
 opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.

• Pamiętaj o stabilnym zamocowaniu urządzenia na aparacie lub uchwycie
 do tego przystosowanym.

Zasady bezpieczeństwa

 Nie dokonuj samodzielnych napraw, ani nie modyfikuj urządzenia. 
 W przypadku awarii lub wykrycia wady sprzętu, niezwłocznie przerwij 
 pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem sprzedaży.

 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych
 cieczy lub gazów.
 
 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach oddziaływania silnych pól
 elektromagnetycznych.

 Nie korzystaj z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub miejscach
 występowania gwałtownych skoków temperatury.

 Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Unikaj bezpośredniego
 wystawiania na działanie wody.

 Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze źródłem światła. 
 Zachowaj minimalny (metrowy) dystans pomiędzy lampą a modelem/ką.

 Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zadbaj
 o to, by lampa nie była użytkowana przez osoby małoletnie.

 Przechowuj elementy zasilania (baterię, ładowarkę) w miejscu 
 niedostępnym dla dzieci. 
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Zasady bezpieczeństwa cd.

 W razie wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej, pozostaw lampę
 do całkowitego wyschnięcia w suchym miejscu o temperaturze 
 pokojowej.

 W przypadku, kiedy poczujesz niepokojący zapach lub zauważysz dym
 wydobywający się z urządzenia, natychmiast przerwij pracę i skontaktuj
 się ze sprzedawcą.

 Nie rzucaj oraz nie potrząsaj niepotrzebnie urządzeniem, gdyż może
 to uszkodzić jego wewnętrzne obwody elektryczne.

 Praca akumulatora w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze może
 znacząco skracać żywotność baterii. 

 Nagrzanie akumulatora do zbyt dużej temperatury może doprowadzić
 do rozszczelnienia i wycieku elektrolitu, samozapłonu lub eksplozji. Nie
 wystawiaj ogniwa na działanie wysokich temperatur (np. pozostawienie
 w aucie w ciepły letni dzień), monitoruj proces jego ładowania.

 Nie dokonuj samodzielnych napraw akumulatora, nie otwieraj go.
 Wykorzystuj jednie dedykowane i oryginalne ogniwa.
 
 

 

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie 
szkody wynikłe z użytkowania urządzenia w sposób niezgody z zapisami 
instrukcji obsługi oraz jego przeznaczeniem.

Zignorowanie powyższych zasad może skutkować poważnym uszczerbkiem
na zdrowiu, uszkodzeniem mienia lub zaburzeniem pracy urządzenia.

Dziękujemy za zakup lampy Yongnuo YN680EX-RT.

Yongnuo YN680EX-RT to lampa reporterska zasilana wydajnym akumulatorem 
litowo-jonowym. Urządzenie oferuje m.in:

• Dedykowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000mAh
 pozwalający na wykonanie do 600 błysków (moc 1/1) na jednym 
 ładowaniu.

• Szybki czas ładowania błysku wynoszący do 1.5s dla błysku na 
 pełnej mocy.

• Kompatybilność z trybem wyzwalania lamp Canon RT w trybie Master i
 Slave.

• Pełne wsparcie wyzwalania lamp reporterskich w trybie optycznym 
 Canon Speedlight.

• Tryb fotoceli z możliwością pominięcia przedbłysków pomiarowych.

• Tryb wyzwalania błysku ETTL.

• Tryb synchronizacji błysku HSS do 1/8000s.

• Moc błysku na poziomie GN60 dla ISO100.

• Gniazdo USB służące do aktualizacji firmware.

• Automatyczny zoom palnika w zakresie 20-200mm.

• Duży czytelny ekran LCD.

• Gniazdo microUSB do aktualizacji firmware.
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Spis treści

 Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez
 producenta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
 zmian w produkcie bez informowania o tym klientów.

Zanim zaczniesz pracę
Zasady bezpieczeństwa
Kluczowe funkcje urządzenia
Opis urządzenia
 Korpus - widok od frontu
 Korpus - widok od tyłu
 Widok ekranu LCD - tryb ETTL
 Widok ekranu LCD - tryb M
 Widok ekranu LCD - tryb MULTI
 Widok ekranu LCD - komunikacja bezprzewodowa w trybie Master
 Widok ekranu LCD - komunikacja bezprzewodowa w trybie Slave
 Opis sygnałów diody przycisku TEST
 Opis sygnałów diody LINK (transmisji bezprzewodowej)
 Opis sygnałów dźwiękowych
 Zawartość pudełka
Podstawowe czynności
 Montaż akumulatora
 Montaż lampy na aparacie
 Uruchamianie urządzenia
 Funkcja blokady przycisków
 Błysk testowy
Tryby błysku
 I. Tryb ETTL
  Kompensacja ekspozycji - FEC
  Bracketing ekspozycji - FEB
  Blokada ekspozycji - FE lock
 II. Tryb M
 III. Tryb MULTI
Podstawowe funkcje lampy
 Ustawienia zoomu palnika
 Dioda wspomagania AF
 Sygnał dźwiękowy
 Zabezpieczenie termiczne
 Tryb oszczędzania energii
 Automatyczny zapis ustawień
 Błysk modelujący
 Przywracanie ustawień fabrycznych
 Aktualizacja oprogramowania2
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Zaawansowane funkcje lampy
 Menu obsługi lampy z poziomu aparatu
 Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki - HSS
 Synchronizacja na drugą kurtynę
 Błysk podczas zdjęć seryjnych
 Użycie błysku odbitego
 Odbicie błysku z użyciem wbudowanego odbłyśnika
 Wykorzystanie dyfuzora szerokokątnego
Bezprzewodowe wyzwalanie błysku
 I. Komunikacja radiowa
  Tryb Master
  Ustawienie kanału i ID komunikacji Canon RT
  Skanowanie kanałów transmisji radiowej
  Ustawienia błysku lampy Master
  Ustawienia proporcji błysku dla grup lamp Slave
  Wyzwalanie błysku w trybie Gr
  Tryb Slave
 II. Komunikacja optyczna
  Tryb Master
  Tryb Slave
  Rodzaje trybów Slave
Menu personalizacji lampy
Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania
Dane techniczne
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30-31
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28-29
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39-40
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Opis urządzenia

10. Skala pochylenia głowicy lampy 
11. Dioda LINK stanu transmisji bezprzewodowej
12. Ekran LCD
13. Przycisk funkcyjny 1
14. Przycisk funkcyjny 2
15. Przycisk funkcyjny 3
16. Przycisk funkcyjny 4
17. Przycisk MODE /
18. Przycisk SEL/SET
19. Pokrętło zasilania
20. Przycisk TEST
21. Pokrętło selekcji
22. Dźwignia blokady gorącej stopki
23. Gniazdo microUSB
24. Zaślepka gniazda microUSB

Korpus - widok od tyłu

11
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Korpus - widok od frontu

1

4
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2

3

4

8

9

46

44

47

1. Odbłyśnik
2. Dyfuzor szerokokątny
3. Palnik lampy
4. Czujnik bezprzewodowej komunikacji
5. Wskaźnik pracy bezprzewodowej
6. Dioda wspomagania AF
7. Głośnik sygnału dźwiękowego
8. Gorąca stopka
9. Pokrywa gniazda baterii
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Opis urządzenia

Widok ekranu LCD - tryb M

39. Ikona trybu błysku M
40. Skala mocy błysku z oznaczeniem wybranej wartości

39

40

Widok ekranu LCD - tryb MULTI

41

42 43

41. Ikona trybu błysku MULTI
42. Ilość błysków w trybie MULTI (1-100)
43. Częstotliwość błysku w trybie MULTI (1-100Hz)

Widok ekranu LCD - tryb ETTL

25. Ikona trybu błysku ETTL
26. Ikona aktywnego trybu zoomu palnika:
  Automatyczny zoom
  Ręczny zoom
27. Ogniskowa zoomu palnika
28. Ikona aktywnego sygnału dźwiękowego
29. Ikona poziomu naładowania akumulatora
30. Ikona stanu palnika:
  W normie
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem palnika
31. Ikona kompensacji ekspozycji FEC
32. Ikona funkcji FEB
33. Ikona trybu synchronizacji błysku:
  Synchronizacja HSS
  Synchronizacja na drugą kurtynę
34. Ikona auto zoom dla rozmiaru matrycy aparatu
35. Skala kompensacji ekspozycji
36. Ikona aktywnych funkcji personalizacji lampy C.Fn
37. Wartość skutecznego zasiegu błysku
38. Wartość przysłony w aparacie  

25 26 28 2927

30
31 32

33 34

35
36

37
38



12

Opis urządzenia

11

Opis urządzenia

Widok ekranu LCD - komunikacja bezprzewodowa w trybie Master 

44. Ikona trybu błysku: ETTL / M / MULTI / Gr
45. Ikona trybu komunikacji bezprzewodowej:
  Tryb radiowy
  Tryb optyczny
46. Ikona błysku lampy Master:
  Błysk aktywny
  Błysk wyłączony
47. Ikona trybu Master
48. Oznaczenie numeru kanału:
  Wartość kanału 1-15
  Automatyczny wybór
49. Ikony grup błysku
50. Skala z oznaczeniem wartości Ratio (proporcji błysku)

44 45

46
47

48

49

50

Widok ekranu LCD - komunikacja bezprzewodowa w trybie Slave

Widok ekranu LCD przedstawiony w powyższych punktach
w rzeczywistości może się różnić. Wynika to z faktu, że 
wyświetlane są jednie te ustawienia, które w zostały w danym
momencie zastosowane.

51 52

53

51. Ikona błysku lampy Slave
52. Ikona trybu Slave
53. Ikona trybu komunikacji optycznej:
  Sc  Odbiornik transmisji optycznej Canon
  Sn  Odbiornik transmisji optycznej Nikon
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Opis urządzenia

Opis sygnałów diody przycisku TEST

Status Znaczenie Działanie

Świeci na czerwono

Świeci na niebiesko

Miga na niebiesko

Miga na czerwono

Miga zamiennie
na czerwono i 
niebiesko

Lampa w pełni naładowana
i gotowa do użycia

Prawidłowe

Lampa nie jest jeszcze
naładowana

Zaczekaj do momentu 
załadowania lampy

Niski poziom naładowania
akumulatora - lampa za
chwilę się wyłączy

Ostrzeżenie przed 
przegrzaniem urządzenia

Naładuj akumulator lub
wymień na świeży

Zmniejsz częstotliwość
lub moc błysków lub 
przerwij pracę na kilka
minut

Ostrzeżenie przed 
przegrzaniem urządzenia

Zmniejsz częstotliwość
lub moc błysków lub 
przerwij pracę na kilka
minut

Lampa przechodzi w tryb
zabezpieczenia przed 
przegrzaniem

Przerwij pracę z lampą,
wyłącz zasilanie

Opis sygnałów diody LINK (transmisji bezprzewodowej)

Status Znaczenie Działanie

Świeci na zielono

Świeci na niebiesko

Świeci na niebiesko
i zielono

Jednostka Master i Slave są
poprawnie sparowane

Prawidłowe

Jednostka Master i Slave nie
są sparowane

Sprawdź czy kanał i ID
transmisji w jednostce
Master i Slave są takie 
same

Działanie jednostki Slave Prawidłowe



16

Opis urządzenia

15

Opis urządzenia

Opis sygnałów dźwiękowych

Sygnał dźwiękowy Znaczenie Działanie

Dwa krótkie
dźwięki

Aktywacja sygnału 
dźwiękowego

Uruchomiona lampa
jest gotowa do pracy

Prawidłowe

Trzy krótkie dźwięki,
dwa razy

Ekspozycja zbyt mocna,
zdjęcie może być 
prześwietlone

Ustaw kompensację
ekspozycji, zmień 
parametry w aparacie
lub oświetlenie sceny

Trzy krótkie dźwięki Ekspozycja zbyt słaba
zdjęcie może być 
niedoświetlone

Ustaw kompensację
ekspozycji, zmień 
parametry w aparacie
lub oświetlenie sceny

Dwa podwójne 
dźwięki, jeden 
krótki dwa razy

Ładowanie lampy nie zostało
jeszcze zakończone

Zaczekaj do momentu
naładowania lampy

Jeden długi dźwięk Lampa gotowa do 
wyzwolenia błysku

Prawidłowe

Krótkie szybkie
dźwięki

Niski poziom naładowania
akumulatora. Lampa
za chwilę się wyłączy

Wymień akumulator
na naładowany

Trzy dźwięki Lampa w stanie uśpienia
za chwilę się wyłączy

Wyłącz i uruchom
ponownie lampę

Zawartość pudełka

1. Lampa reporterska Yongnuo YN680EX-RT
2. Akumulator litowo-jonowy YN-B2000 V18 2000mAh
3. Ładowarka YN-B2000C
4. Przewód zasilający do ładowarki 
5. Podstawka do lampy
6. Pokrowiec
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Podstawowe czynności

Montaż akumulatora

Lampa YN680EX-RT została wyposażona w dedykowany akumulator 
litowo-jonowy YN-B2000 V18 o pojemności 2000 mAh. Ładowanie baterii 
umożliwia dołączona do zestawu dedykowana ładowarka YN-B2000C.

1 2 3

1. Otwórz pokrywę komory baterii zgodnie ze strzałkami w ilustracji.
 Najpierw przesuwając pokrywę wzdłuż lampy w stronę gorącej stopki, 
 a następnie podnosząc ją do góry.
2. Zainstaluj akumulator w gnieździe baterii. Zwróć uwagę na spasowanie 
 styków, a następnie wsuń go do końca do momentu zatrzaśnięcia się
 białej blokady baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii zgodnie ze strzałkami w ilustracji.
 Najpierw opuść pokrywę w dół, a następnie wsuń ją wzdłuż lampy w 
 stronę palnika.

Aby zdemontować baterię, najpierw wyłącz zasilanie lampy.
Następnie otwórz pokrywę komory baterii, zwolnij blokadę
baterii i wysuń ogniwo do góry.

Montaż lampy na aparacie

1. Delikatnie wsuń gorącą stopkę lampy do gniazda w aparacie.
2. Przesuń dźwignię blokady gorącej stopki w prawo, aby zablokować 
 pozycję lampy na aparacie. 

3. Aby zdemontować lampę z aparatu, zwolnij blokadę gorącej stopki 
 przesuwając dźwignię w lewo. Następnie delikatnie wysuń lampę z 
 gniazda w aparacie. 

Uruchamianie urządzenia

Aby uruchomić lampę ustaw pokrętło zasilania 
do pozycji ON. Po chwili dioda przycisku TEST
zaświeci na czerwono sygnalizując gotowość
lampy do wyzwolenia błysku.

W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora,
dioda przycisku TEST zaświeci na niebiesko, a lampa po chwili
sama się wyłączy. Wymień akumulator na naładowany.

Funkcja blokady przycisków

Ustaw pokrętło zasilania do pozycji <    >,
pokrętło selekcji, przycisk MODE oraz 
przyciski funkcyjne zostaną zablokowane. 
Funkcja zapobiega przypadkowym zmianom 
nastaw w urządzeniu.

Błysk testowy

Tuż po uruchomieniu lampy, kiedy dioda 
przycisku TEST zaświeci na czerwono, można
nacisnąć przycisk TEST - lampa wyzwoli
błysk testowy.

1 2 3
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Tryby błysku

I. Tryb ETTL

W trybie ETTL lampa emituje niewidoczne dla oka przedbłyski pomiarowe, za
pomocą których możliwy jest automatyczny dobór mocy błysku. W tym trybie
można korygować moc błysku za pomocą parametrów FEC, FEB oraz FE Lock.

1. Uruchom lampę YN680EX-RT.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb
 błysku ETTL.

Ustawienia kompensacji ekspozycji wprowadzone jednocześnie
w lampie, aparacie lub/i nadajniku sumują się. W przypadku,
kiedy zdjęcia są niedoświetlone lub prześwietlone zwróć uwagę,
czy wartości FEC są poprawnie ustawione w każdym z wyżej 
wymienionych urządzeń.

1. Ustaw tryb wyzwalania błysku ETTL.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny 2. Na ekranie
 pojawi się ikona trybu FEC        , a skala
 kompensacji ekspozycji zmieni kolor.
3. Za pomocą pokrętła selekcji dokonaj
 zmiany nastawy, a następnie zatwierdź
 ją przyciskiem SEL/SET.

Lampa YN680EX-RT oferuje trzy tryby wyzwalania błysku: M - ręczny, 
ETTL - automatyczny pomiar światła, MULTI - tryb stroboskopowy.

Kompensacja ekspozycji - FEC

W trybie ETTL możesz ustawić kompensację ekspozycji. FEC pozwala dokładniej 
dopasować nastawę błysku w trybie ETTL. Kompensację można ustawiać w 
zakresie ±3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2 EV.

Bracketing ekspozycji - FEB

Funkcja pozwala na wykonanie serii trzech zdjęć w sekwencji z korektą 
ekspozycji, na przykład: ekspozycja prześwietlona -> ekspozycja poprawna ->
ekspozycja niedoświetlona. Funkcja może być ustawiona z poziomu aparatu lub
lampy. Aby móc skorzystać z tej funkcji ustaw aparat w tryb zdjęć pojedynczych.

1. Ustaw tryb wyzwalania błysku ETTL.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny 3. Na ekranie
 pojawi się ikona trybu FEB        .
3. Za pomocą pokrętła selekcji ustaw zakres
 bracketingu ekspozycji. Nastawa jest
 możliwa w zaresie 3EV z krokiem co 1/3EV.
 Wybór nastawy zatwierdź przyciskiem
 SEL/SET.

Blokada ekspozycji - FE lock

Aby móc skorzystać z tej funkcji ustaw aparat w taki sposób, aby obiekt na 
którym ma być zablokowana ekspozycja znajdował się pośrodku kadru, 
następnie naciśnij przycisk [*] na korpusie aparatu (lampa wyzwoli przedbłyski
pomiarowe potrzebne do ustawienia odpowiedniej ekspozycji). Następnie ustaw
kadr według uznania i wykonaj zdjęcie.

Funkcja FE lock działa tylko z modelami aparatów, które  a
obsługują. Przed skorzystaniem z funkcji zapoznaj się z instrukcją 
obsługi swojego aparatu

II. Tryb M

1. Uruchom lampę YN680EX-RT.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb
 błysku M.
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Tryby błysku

3. Naciśnij przycisk funkcyjny 2. Skala mocy
 błysku zmieni kolor.
4. Za pomocą pokrętła selekcji zmień
 wartość mocy błysku, a następnie
 zatwierdź ją przyciskiem SEL/SET.
 

Regulacja mocy błysku jest możliwa w zakresie od 1/1 do 1/128 z
dokładnością co 1/3EV.

Ustawienia zoomu palnika

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 1, aby
 podświetlić wartość zoomu palnika.
2. Zamocowana na aparacie lampa, 
 automatycznie dobierze wartość 
 zoomu palnika (odpowiednio do
 ogniskowej zamontowanego 
 obiektywu). Na ekranie, obok
 wartości zoomu pojawi się ikona      oznaczajaca automatyczny dobór
 zoomu.
3. Aby dokonać ręcznej zmiany zoomu palnika po podświetleniu wartości
 zoomu palnika użyj pokrętła selekcji i wybierz nową wartość według
 uznania (24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 200 mm). Na ekranie obok wartości
 zoomu pojawi się ikona      oznaczajaca ręczny dobór zoomu.

Domyślna wartość automatycznego zoomu palnika wynosi 
35 mm.

Dioda wspomagania AF

Lampa YN680EX-RT została wyposażona w diodę wspomagania autofokusa, 
która ułatwia pracę aparatu w warunkach ograniczonego oświetlenia
(po zmroku, ciemne pomieszczenia). Dzięki temu, aparat jest w stanie znaleźć
punkt ostrzenia i wyzwolić błysk. Funkcję można dezaktywować w menu 
personalizacji lampy (C.Fn 08).

III. Tryb MULTI (stroboskopowy)

1. Uruchom lampę YN680EX-RT.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb
 błysku MULTI.
3.  Podobnie jak w trybie M, naciśnij
 przycisk funkcyjny 2 aby umożliwić
 zmianę mocy błysku, a następnie za 
 pomocą pokrętła selekcji ustaw wartość 
 błysku. Wybór zatwierdź przyciskiem
 SEL/SET.

4. Ustaw ilość błysków w trybie MULTI.
 Naciśnij przycisk funkcyjny 3, a następnie
 za pomocą pokrętła selekcji ustaw ilość
 błysków (1-100). Wybór zatwierdź 
 przyciskiem SEL/SET.

5. Ustaw częstotliwość błysków w trybie 
 MULTI. Naciśnij przycisk funkcyjny 4, 
 a następnie za pomocą pokrętła selekcji 
 ustaw częstotliwość błysków (1-100Hz). 
 Wybór zatwierdź przyciskiem SEL/SET.

Regulacja mocy błysku w trybie MULTI jest możliwa w zakresie 
od 1/4 do 1/128.

W przypadku wykorzystania dyfuzora szerokokątnego wartość
zoomu palnika wynosi 14 mm. Możliwość zmiany zoomu
jest wówczas zablokowana. 

Aby dioda wspomagania AF pracowała prawidłowo użyj trybu
fotografowania pojedynczych klatek w aparacie (one shot). 
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Funkcja trybu oszczędzania baterii może zostać dezaktywowana
w menu personalizacji lampy.

Sygnał dźwiękowy

Za pomocą opcji w menu personalizacji lampy możesz dezaktywować lub
ponownie aktywować sygnał dźwiękowy lampy.

Automatyczny zapis ustawień

Każdorazowo po wyłączeniu zasilania, lampa YN680EX-RT automatycznie 
zapamiętuje ostatnie ustawienia.

Zabezpieczenie termiczne

Zbyt intensywne używanie lampy, zwłaszcza 
podczas wykonywania zdjęć seryjnych może 
uruchomić ostrzeżenie przed przegrzaniem 
urządzenia. Na ekranie pojawi się ikona       ,
a lampa będzie ładować błysk znacznie wolniej
niż zwykle.

Dalsze korzystanie z lampy może uruchomić
zabezpieczenie termiczne, sygnalizowane 
komunikatem wyświetlanym na całym ekranie
oraz zmiennie migającą diodą przycisku TEST.

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie zostało wyposażone w tryb oszczędzania 
baterii. Tryb uruchamia się automatycznie po kilku
minutach bezczynności urządzenia. Aby „wybudzić”
urządzenie naciśnij przycisk TEST lub kiedy
lampa jest założona na aparacie, naciśnij do połowy
spust migawki.

Po pojawieniu się komunikatu o zabezpieczeniu termicznym
wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania pozostawiając do 
ostygnięcia na około 15 minut lub do czasu samoistnego 
wygaszenia komunikatu.

Błysk modelujący

Naciśnij przycisk podglądu głębi ostrości w aparacie - lampa zamocowana na
gnieździe gorącej stopki wyzwoli serię błysków modelujących.

Stosowanie funkcji dłużej niż 10 sekund może spowodować 
uszkodzenie palnika lub przegrzanie obwodów elektrycznych
lampy.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 
(przez ok. 2 sekundy) przyciski funkcyjne 2 i 3
aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
Przywrócenie domyślnych ustawień lampy
sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu
u dołu ekranu CLEARED.

Aktualizacja oprogramowania

Lampa YN680EX-RT ma możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego 
poprzez wbudowane gniazdo micro USB. Najnowsze wersje oprogramowania
możesz pobrać ze strony producenta www.hkyongnuo.com

1. Po pobraniu aktualizacji ze strony,
 wyłącz lampę i podłącz urządzenie 
 z komputerem za pomocą przewodu 
 USB.
2. Włącz lampę jednocześnie naciskając
 przycisk MODE.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą
 na ekranie lampy.
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Wybrane modele aparatów marki Canon posiadają funkcję
bezprzewodowego wyzwalania lamp. Więcej szczegółów
znajdziesz na stronie producenta lub w instrukcji obsługi 
aparatu.

Tryb HSS oznacza synchronizację z czasami 1/250 i krótszymi aż
do 1/8000 lub 1/4000 s (w zależności od modelu aparatu).

Menu obsługi lampy z poziomu aparatu

W przypadku korzystania z aparatu Canon EOS wyprodukowanego po roku 2007 
istnieje mozliwość zarządzania nastawami w podłączonej lampie. Informacje 
dotyczące struktury menu znajdują się w instrukcji aparatu.

Błysk podczas zdjęć seryjnych

Lampa umożliwia wyzwalanie serii błysków podczas wykonywania zdjęć 
seryjnych. Aby móc skorzystać z tej funkcji ustaw w aparacie tryb zdjęć seryjnych.

1. Uruchom lampę YN680EX-RT.
2. Użyj przycisku funkcyjnego 4 i wybierz 
 tryb synchronizacji HSS oznaczony 
 ikoną       widoczną na ekranie urządzenia.

Użycie błysku odbitego

Fotografowanie z błyskiem odbitym polega na
skierowaniu palnika lampy w stronę płaszczyzny
odbijającej takiej jak biała ściana lub sufit. 
Światło odbijając się od płaszczyzny pada na
fotografowany obiekt, dzięki czemu cień 
za obiektem jest zredukowany, a oświetlenie
jest bardziej naturalne. Jeśli płaszczyzna jest zbyt
daleko, światło odbite może być zbyt słabe do
uzyskania odpowiedniej ekspozycji. Najlepsze efekty daje odbicie światła od 
jasnych, neutralnych i równomiernych powierzchni. Kolorowe powierzchnie
mogą spowodować zmianę barwy oświetlenia.

Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki - HSS

W trybie HSS błysk lampy YN680EX-RT może zostać zsynchronizowany z czasami
otwarcia migawki do 1/8000s. Funkcja ta przydaje się w warunkach pracy na
małej przysłonie podczas bardzo słonecznego dnia lub w przypadku chęci
zamrożenia szybko poruszającego się obiektu.

1. Uruchom lampę YN680EX-RT.
2. Użyj przycisku funkcyjnego 4 i wybierz 
 tryb synchronizacji na drugą kurtynę
 oznaczony ikoną       widoczną na ekranie 
 urządzenia.

Synchronizacja na drugą kurtynę

Synchronizacja błysku lampy na drugą kurtynę przy zastosowaniu jednocześnie
długich czasów otwarcia migawki, pozwala na uzyskanie efektu smugi za 
poruszającym się obiektem.

Ilość wyzwolonych błysków w czasie wykonywania zdjęć seryjnych
zależy od ustawień mocy lampy oraz poziomu naładowania 
akumulatora.

Odbicie błysku z użyciem wbudowanego odbłyśnika

Aby skorzystać z wbudowanego odbłyśnika,
należy go wysunąć razem z dyfuzorem z 
głowicy lampy, a następnie sam dyfuzor wsunąć 
z powrotem do głowicy. Użycie odbłyśnika 
spowoduje powstanie odbłysku w oczach modela
i powstanie efektu tzw. kociego oka. Optymalne 
efekty przy pracy z odbłyśnikiem uzyskuje się, 
gdy głowica lampy skierowana jest do góry 
(tak jak na ilustracji).
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Wykorzystanie dyfuzora szerokokątnego

Wyciagnij z głowicy płytkę dyfuzora razem
z odbłyśnikiem. Odbłyśnik wsuń z powrotem
do głowicy, zaś dyfuzor ułóż bezpośrednio
na palniku. Światło po przejściu przez dyfuzor
będzie miękkie i bardziej naturalne. 
Użycie dyfuzora spowoduje ustawienie
zoomu palnika na stałą wartość 14 mm.

I. Komunikacja radiowa

Lampa YN680EX-RT pracuje w paśmie 2.4GHz w ramach transmisji radiowej. 
Oferuje komunikację w 5 grupach i 16 kanałach. Transmisja radiowa pozwala na
pracę we wszystkich dostępnych trybach i funkcjach lampy. 
Komunikację wspiera wbudowany odbiornik oraz nadajnik systemu Canon RT,
dzięki czemu lampa może być parowana z urządzeniami takimi jak:
YN600EX-RTII, YN680EX-RT, YN-E3-RT, Canon 600EX II-RT czy Canon ST-E3-RT 
(lista urządzeń współpracujących w systemie Canon RT jest ciągle rozwijana,
dlatego sugerujemy samodzielne zapoznanie się ze specyfikacją konkretnych 
urządzeń). Efektywny zasięg pracy w trybie radiowym (Canon RT) wynosi 
maksymalnie 100 metrów.

W trybie Canon-RT lampa YN680EX-RT może pracować jako
urządzenie Master (nadajnik) oraz Slave (odbiornik).

Tryb Master

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około
 2 s. przycisk MODE. Pojawi się ekran
 wyboru komunikacji bezprzewodowej.
2. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz
 tryb Master dla komunikacji radiowej
 oznaczony ikoną        . Wybór
 zatwierdź przyciskiem SEL/SET.

Po wyciągnięciu dyfuzora wartość zoomu zostaje automatycznie
zablokowana bez możliwości jej zmiany.

Ustawienie kanału i ID komunikacji Canon RT 

1. Aby wybrać kanał dla komunikacji
 radiowej, najpierw użyj przycisku 
 funkcyjnego 4 naciskając go tyle razy,
 aby nad przyciskiem funkcyjnym 1
 pojawiła się ikona CH.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny 1 aby
 podświetlić numer kanału na ekranie 
 lampy, a następnie za pomocą pokrętła 
 selekcji wybierz kanał komunikacji 
 radiowej. Wybrane ustawienie zatwierdź 
 przyciskiem SEL/SET.
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3. Aby wybrać numer ID dla komunikacji radiowej, najpierw użyj 
 przycisku funkcyjnego 4 naciskając go tyle razy, aby nad przyciskiem 
 funkcyjnym 2 pojawiła się ikona ID.

4. Naciśnij przycisk funkcyjny 2, aby 
 wyświetlić ekran wyboru ID.
5. Za pomocą pokrętła selekcji podświetl
 cyfrę, a następnie zaznacz ją do edycji
 przyciskiem SEL/SET.

Pamiętaj, aby ustawić ten sam kanał oraz ID w każdym 
urządzeniu z którym chcesz w danym momencie pracować.

6. Pokrętłem selekcji ustaw żądaną 
 wartość, a wybór zatwierdź przyciskiem
 SEL/SET.

Poprawne połączenie urządzeń jest sygnalizowane zieloną 
diodą LINK.

Skanowanie kanałów transmisji radiowej

Urządzenie oferuje możliwość przeskanowania jakości sygnału radiowego dla 
jednostki Master. Funkcja ta pozwala dobrać kanał o najlepszej jakości sygnału.

2. W przypadku wyboru kanału komunikacji radiowej na pozycji AUTO, po 
 naciśnięciu przycisku funkcyjnego 3 lampa sama dobierze najlepszy 
 kanał dla urządzenia.
3. W przypadku ręcznie ustawionego kanału, po naciśnięciu przycisku
 funkcyjnego 3 pojawi się wykres jakości poszczególnych kanałów.
 Za pomocą pokrętła selekcji możesz wybrać kanał o najlepszej 
 transmisji, aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk SEL/SET.
 

1. Użyj przycisku funkcyjnego 4, naciskając go tyle razy, aby nad 
 przyciskiem funkcyjnym 3 pojawiła się ikona SCAN.

 

Ustawienia błysku lampy Master

Kiedy operujesz lampą YN680EX-RT w roli jednostki Master możesz ustalić, czy
będzie ona wyzwalała błysk lub nie. O aktywnym błysku lampy Master informuje
widoczna na ekranie ikona      .

1. Użyj przycisku funkcyjnego 4, naciskając 
 go tyle razy, aby nad przyciskiem 
 funkcyjnym 1 pojawiła 
 się ikona           .
2. Użyj przycisku funkcyjnego 1 aby
 aktywować lub dezaktywować błysk
 lampy Master.

 Ustawienia proporcji błysku dla grup lamp Slave

Lampa YN680EX-RT umożliwia wyzwalanie błysku dla jednej, dwóch lub trzech
grup lamp, w tym samym trybie wyzwalania błysku co lampa Master. Ponadto 
możliwe jest ustawienie proporcji błysku dla każdej z grup.

1. Podporządkuj lampy Slave do grup wyzwalania błysku A, B lub C.
2. Ustaw w lampie Master tryb wyzwalania błysku (M, Multi, ETTL) 
 naciskając przycisk MODE.
3. Użyj przycisku funkcyjnego 4, naciskając go tyle razy, aby nad 
 przyciskiem funkcyjnym 2 pojawiła się ikona RATIO.

4. Naciśnij przycisk funkcyjny 2 aby wybrać
 ilość grup dla których ma zostać ustawiona
 indywidualna nastawa mocy.
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5. Naciśnij przycisk funkcyjny 3 aby wybrać grupę błysku, następnie 
 pokrętłem selekcji ustaw proporcję mocy lub wartość błysku.

Tryb Slave

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około
 2 s. przycisk MODE. Pojawi się ekran
 wyboru komunikacji bezprzewodowej.
2. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz
 tryb Slave dla komunikacji radiowej
 oznaczony ikoną        . Wybór
 zatwierdź przyciskiem SEL/SET.

W przypadku ustawienia RATIO A:B, grupa C nie wyzwoli błysku,
zaś ustawienie RATIO OFF wyzwoli wszystkie grupy z nastawą 
ogólną ALL.

Jeśli potrzebujesz uzyskać błysk o zwiększonej mocy, możesz
w ramach jednej grupy błysku sparować do 15 jednostek Slave.

Wyzwalanie błysku w trybie Gr

Tryb Gr w ramach komunikacji radiowej umożliwia wyzwalanie do 5 grup lamp
Slave. Każda grupa może mieć przypisany osobny tryb wyzwalania błysku (M lub
ETTL).

1. Podporządkuj lampy Slave do grup wyzwalania błysku A, B, C, D lub E.

2. Naciskając przycisk MODE w lampie Master
 ustaw tryb Gr.

3. Aby wybrać grupę błysku do edycji naciśnij
 przycisk funkcyjny 3, a następnie za 
 pomocą pokrętła nastaw wybierz daną 
 grupę błysku (A-E).
4. Następnie za pomocą przycisku 
 funkcyjnego 2 wybierz tryb wyzwalania 
 błysku (M lub ETTL)
5. Za za pomocą przycisku funkcyjnego 3 
 podświetl skalę mocy / korekty ekspozycji. 
 Aby zmienić nastawę użyj pokrętła 
 nastaw. Wybór zatwierdź przyciskiem 
 SEL/SET.

II. Komunikacja optyczna

W ramach transmisji optycznej lampa YN680EX-RT oferuje pracę w trybach
Master oraz Slave. Tryby Master oraz Slave Sc i Slave Sn są kompatybilne
z rozwiązaniami optycznej komunikacji systemów Canon oraz Nikon. Lampy 
można sparować w ramach trzech grup błysku oraz czterech kanałów 
komunikacji. Efektywny zasięg pracy w trybie optycznym wynosi około 10-25 
metrów.

Zasięg transmisji optycznej może się różnić w zależności od
ukształtowania terenu, położenia lamp czy warunków 
atmosferycznych.

Pamiętaj aby lampy Slave umieścić na stabilnym podłożu za
pomocą dedykowanych podstawek lub statywów.

Tryb Master

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około
 2 s. przycisk MODE. Pojawi się ekran
 wyboru komunikacji bezprzewodowej.
2. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz
 tryb Master dla komunikacji 
 optyczne oznaczony ikoną                  .
 Wybór zatwierdź przyciskiem SEL/SET.
3. Za pomocą przycisku MODE wybierz tryb wyzwalania lamp Slave.
4. Użyj przycisku funkcyjnego 4, naciskając go tyle razy, aby nad 
 przyciskiem funkcyjnym 1 pojawiła się ikona CH. Naciśnij przycisk
 funkcyjny 1 i za pomocą pokrętła nastaw wybierz kanał komunikacji.
 Wybór zatwierdź przyciskiem SEL/SET.
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Tryb Slave

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około
 2 s. przycisk MODE. Pojawi się ekran
 wyboru komunikacji bezprzewodowej.
2. Za pomocą pokrętła selekcji wybierz
 jeden z trybów Slave dla komunikacji optycznej (Sc, Sn, S1, S2). Wybór 
 zatwierdź przyciskiem SEL/SET.
3. Przyciskiem funkcyjnym 3 podporządkuj lampę Slave do grupy błysku.
4. Użyj przycisku funkcyjnego 4, naciskając go tyle razy, aby nad 
 przyciskiem funkcyjnym 1 pojawiła się ikona CH. Naciśnij przycisk
 funkcyjny 1 i za pomocą pokrętła nastaw wybierz kanał komunikacji.
 Wybór zatwierdź przyciskiem SEL/SET.

W trybach Slave S1 oraz S2 nie ma możliwości wyboru grupy 
błysku oraz kanału komunikacji optycznej.

Rodzaje trybów Slave

Sc oraz Sn dedykowane są do obsługi optycznej komunikacji systemów Canon
oraz Nikon. Wspierają wyzwalanie błysku w trybie ETTL oraz iTTL.

S1 to konfiguracja w której lapa Slave jest wyzwalana pierwszym błyskiem lampy
Master. Aby układ działał poprawnie, należy ustawić lampę Master w tryb M,
bez użycia przedbłysków pomiarowych i redukcji czerwonych oczu.

S2 to konfiguracja podobna do S1, z tym że pomijane są przedbłyski pomiarowe
emitowane w trybach TTL. Dzięki temu lampa ma możliwość pracy z lampami
Master pracującymi w trybie TTL.

C.Fn - Menu personalizacji lampy

Menu C.Fn pozwala dostosować niektóre funkcje lampy, dzięki czemu 
korzystanie z urządzenia jest jeszcze przyjemniejsze.

1. Aby wejść do menu personalizacji lampy 
 naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sek. 
 przycisk funkcyjny pod ikoną Zm/C.Fn.

2. Nawigacja w menu odbywa się za pomocą
 pokrętła selekcji. Edycja parametru oraz
 zatwierdzanie zmian odbywa się za
 pomocą przycisku SEL/SET. Aby wyjść z
 menu C.Fn użyj przycisku funkcyjnego 4.

Ilość opcji personalizacji jest zależna od konkretnego trybu błysku
lampy lub funkcji odbiornika lub nadajnika w urządzeniu.

Lista funkcji personalizacji lampy (C.Fn)

C.Fn 00  Jednostka miary odległości

0: m  Jednostki w metrach
1: ft  Jednostki w stopach

C.Fn 01  Tryb oszczędzania energii

0: ON  Aktywny
1: OFF  Dezaktywowany

C.Fn 03  Auto wyłączanie funkcji FEB
Po wykonaniu sekwencji trzech zdjęć za pomocą funkcji FEB lampa może 
wyłączyć tą funkcję i powrócić do fotografowania w standardowym trybie lub
nadal pracować w funkcji FEB

0: ON  Wyłączenie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć
1: OFF  Włączenie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć
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C.Fn 26  Dioda sygnalizacyjna jedostki Slave

0: ON  Aktywna
1: OFF  Niekatywna

C.Fn 27  Kontrast ekranu LCD
Regulacja w zakresie 7 poziomów kontrastu ekranu.

C.Fn 28  Jasność ekranu LCD
Regulacja w zakresie 11 poziomów jasności ekranu.

C.Fn 29  Wersja firmware lampy
Wyświetla wersję oprogramowania lampy.

C.Fn 04  Sekwencja błysku FEB

0: 0 - +  Ekspozycja standardowa, niedoświetlona, prześwietlona
1: - 0 +  Ekspozycja niedoświetlona, standardowa, prześwietlona

C.Fn 08  Dioda wspomagania AF

0: ON  Aktywna
1: OFF  Wyłączona

C.Fn 09  Automatyczne dopasowanie zoomu palnika do rozmiaru
  matrycy

0: ON  Aktywne
1: OFF  Wyłączone

C.Fn 10  Automatyczne wyłączenie jednostki Slave

0: 60min  Lampa Slave automatycznie wyłączy się po 60 minutach
1: 10min  Lampa Slave automatycznie wyłączy się po 10 minutach

C.Fn 11  Okres (czas) wzbudzania lampy Slave

0: 8h  Do 8 godzin
1: 1h  Do 1 godziny

C.Fn 20  Sygnał dźwiękowy

0: OFF  Wyłączony
1: ON  Aktywny

C.Fn 22  Podświetlenie ekranu LCD

0: 12sec  Podświetlenie ekranu na czas 12 sekund
1: OFF  Podświetlenie ekranu wyłączone na stałe
2: ON  Podświetlenie ekranu włączone na stałe
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1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
 a. Sprawdź poprawność instalacji baterii.
 b. Sprawdź czy styki baterii są czyste.
 c. Sprawdź poziom naładowania baterii.
 d. Upewnij się, czy lampa nie została wprowadzona w stan
  zabezpieczenia termicznego.
 e. Skontaktuj się z punktem sprzedaży/serwisem.

2. Lampa w trybie Master nie wyzwala błysku.
 a. Sprawdź poprawność podłączenia lampy do gniazda gorącej 
  stopki w aparacie.
 b. Sprawdź, czy lampa Master ma włączonony błysk (str.30)
 c. Sprawdź poziom naładowania baterii.
 d. Upewnij się, czy lampa nie została wprowadzona w stan
  zabezpieczenia termicznego.

3. Lampa w trybie Slave nie wyzwala błysku.
 a. Sprawdź stan sparowania z lampą Master, upewnij sie co do
  ustawienia tego samego kanału, ID oraz grupy błysku.
 b. Jeżeli lampa pracuje w komunikacji optycznej, usuń wszelkie
  przeszkody, które mogą mieć negatywny wpływ na połączenie
  z lampą Master.
 c. Upewnij się co do utrzymania dostatecznej odległości od lampy
  Master.
 d. Sprawdź pioziom naładowania baterii.
 e. Upewnij się, czy lampa nie została wprowadzona w stan
  zabezpieczenia termicznego.

4. Wykonana fotografia jest prześwietlona lub niedoświetlona.
 a. Sprawdź ustawienia w aparacie, dokonaj korekty przysłony,
  czasu migawki lub ISO.
 b. Dokonaj korekty ekspozycji w trybie TTL.
 c. Zmniejsz lub zwiększ moc w trybie M.
 d. Skontaktuj się z punktem sprzedaży/serwisem.

5. Wykonane fotografie posiadają artefakt w postaci ciemnych 
 narożników w kadrze.
 a. Sprawdź pokrycie kadru - ustaw inny kąt rozsyłu błysku 
  zmniejszając zoom palnika lub stosując dyfuzor szerokokątny.
 

6. Lampa zbyt długo ładuje kolejne błyski.
 a. Sprawdź poziom naładowania baterii.
 b. Upewnij się, czy lampa nie została wprowadzona w stan
  zabezpieczenia termicznego.
 c. Skontaktuj się z punktem sprzedaży/serwisem.

7. Ekran LCD jest niewyraźny.
 a. Odklej folię ochronną z ekranu.
 b. Wyczyść ekran dedykowanymi środkami do czyszczenia.

8. Zoom palnika nie działa.
 a. Upewnij się, czy nie został zastosowany dyfuzor szerokokątny
  (str. 27)
 b. Skontaktuj się z punktem sprzedaży/serwisem.
 

W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania 
problemu skontaktuj się z punktem sprzedaży lub punktem 
serwisowym. Nigdy nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, 
gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
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Model

Liczba przewodnia GN

Regulacja mocy błysku

Czas ładowania błysku

Tryb błysku

Czas trwania błysku

Temperatura barwowa błysku

Zasięg transmisji radiowej

Regulacja zoomu palnika

Obrót głowicy palnika w poziomie

Obrót głowicy palnika w pionie

Złącza

Zasieg transmisji optycznej

Zasilanie

Masa

Wymiary

Ilość błysków na jednym zasilaniu

Yongnuo YN680EX-RT

60 (ISO 100 @200mm)

1/128~1/1 / +-3EV

M / ETTL / MULTI / Gr

1/200s ~ 1/20000s

ok. 1,5s

14mm (z dyfuzorem), 20, 24, 28, 35, 50, 
70, 80, 105, 135, 200mm

od -7° do 90°

180° w lewo i prawo

Gorąca stopka, micro USB

750 błysków

20-25m wewnątrz, 10-15m na zewnątrz
do 100m

Akumulator Li-Ion 11.1V 2000mAh
Yongnuo YN-B2000 V18

436g (bez akumulatora)

64 x 78 x 210mm

5600K

Sposoby wyzwalania błysku
Na aparacie, tryb Master, tryb Slave
(radiowy i optyczny), fotocela (S1, S2)

Liczba przewodnia (ISO 100, podawane w metrach)

Moc
błysku

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

Pokrycie błysku

14mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm

15

10.6

7.5

5.3

3.8

2.7

1.9

1.3

26

18.4

13

9.2

6.5

4.6

3.3

2.3

28

19.8

14

9.9

7

4.9

3.5

2.5

30

21.2

15

10.6

7.5

5.3

3.8

2.7

36

25.5

18

12.7

9

6.4

4.5

3.2

42

29.7

21

14.8

10.5

7.4

5.3

3.7

Pokrycie błyskuMoc
błysku

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
tel. 42 239-47-77, e-mail: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl

70mm 80mm 105mm 135mm 200mm

50

35.4

25

17.7

12.5

8.8

6.3

4.4

53

37.5

26.5

18.7

13.3

9.4

6.6

4.7

58

41

29

20.5

14.5

10.3

7.3

5.1

41.7

59

29.5

20.9

14.8

10.4

7.4

5.2

60

42.4

30

21.2

15

10.6

7.5

5.3


