
Lampa błyskowa reporterska
YN968C

Instrukcja obsługi

Ważne informacje
• Należy unikać wystawiania lampy na działanie wilgoci i wody, gdyż grozi to po-

rażeniem elektrycznym lub pożarem.
• Aby zapobiec spięciom, należy zawsze przed rozpoczęciem pracy upewnić się, 

czy baterie zostały założone zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
• Baterie i drobne części należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, aby zapo-

biec przypadkowemu połknięciu. W przypadku gdyby taka rzecz miała miejsce, 
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

• Nie wolno kierować lampy prosto w oczy z bliskiej odległości.
• Należy ostrożnie używać lampy w obecności osób chorych i wymagających 

stałej opieki.
• W przypadkach opisanych poniżej należy bezzwłocznie zaprzestać używania 

lampy i wyjąć baterie:
• gdy lampa upadła lub została w inny sposób poważnie uszkodzona 

tak, że wewnętrzne podzespoły lampy znalazły się na zewnątrz
• gdy z baterii wylał się elektrolit, należy wyjąć baterie używając ręka-

wiczek
• lampa nadmiernie się nagrzewa, dymi lub wydziela podejrzane zapa-

chy
• Nie wolno samodzielnie rozkręcać czy naprawiać lampy. Obwody elektryczne 

wewnątrz mogą być pod wysokim napięciem, co grozi porażeniem prądem 
elektrycznym.

• W przypadku gdy lampa nie jest przez dłuższy czas używana, należy wyjąć ba-
terie.

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

I. Właściwości
• wbudowana lampa LED
Lampa YN968C  została wyposażona w wysokiej mocy lampę LED z możliwością re-
gulacji jasności, wbudowanym dyfuzorem oraz  zmieniającym temperaturę 
barwową na 3200K.

• Pełna kompatybilność z urządzeniami Yongnuo YN622C  i YN560.
Lampa YN968C  może jako Master sterować urządzeniami YN968C,  YN622C(II),  
YN685C  ustawionymi jako Slave.
W trybie Slave (tryb YN622C)  lampa YN968C  może odbierać sygnał sterujący od 
urządzeń Master: YN968C,  YN622C(II),  YN622C-TX  i pracować w trybie TTL/M/MUL-
TI.  W trybie YN560 lampa YN968C  może odbierać sygnał sterujący ze sterownika 
YN560-TX/RF603(II)/RF605 i pracować w trybie M/MULTI.

• Wysoka liczba przewodnia
Liczba przewodnia GN 60 przy ISO 100 i zoom 105mm.

• Tryb HSS
Lampa obsługuje tryb błysku przy krótkich czasach otwarcia migawki (do 1/8000s), 
w trybach TTL, M, MULTI, Gr.

• Auto/Manual zoom
Zoom palnika 20 - 105mm może pracować w trybie automatycznym i manualnym.

• Aktualizacja oprogramowania
Lampa YN968C  posiada port USB pozwalający na aktualizację oprogramowania 
lampy przez użytkownika. Najnowsze oprogramowanie lampy jest dostępnie na 
stronie producenta.

• Obsługa transmisji optycznej w trybie Slave.
Lampa YN968C  może odbierać sygnał Master w systemach Yongnuo, Canon i Ni-
kon. W trybie fotoceli obsługuje dwa tryby pracy, S1 i S2.

• System szybkiego ładowania
Naładowanie lampy po pełnym błysku zajmuje średnio 2s. Nawet jeśli baterie są 
częściowo zużyte, ładowanie trwa nie dłużej niż 3-4s. Poza tym można podłączyć 
do lampy także zewnętrzny battery pack, który zwiększa szybkość ładowania i ilość 
błysków na jednym komplecie lampy.

• Automatyczne zapisywanie ustawień.
Wszystkie ustawienia dokonywane w menu lampy są na bieżąco automatycznie 
zapisywane w pamięci.

• Ustawienia użytkownika (Fn).
Lampa umożliwia dopasowanie przez użytkownika ustawień lampy do własnych 
potrzeb za pomocą menu zaawansowanych funkcji.

• Czytelny ekran LCD.
Duży wyświetlacz LCD pozwala w czytelny sposób przedstawić wszystkie bieżące 
parametry lampy.

II. Szybki start
W przypadku braku możliwości czasowych, pozwalających na zapoznanie się z całą 
instrukcją obsługi, przed pierwszym użyciem lampy wskazane jest zapoznać się z 
poniższym rozdziałem.

1. Należy w miarę możliwości unikać wyzwalania lampy z pełną mocą. Wpłynie 
to korzystnie na żywotność produktu. Wskazane jest zrobienie przerwy w pra-
cy lampy na co najmniej 10 minut, gdy zostało uruchomione zabezpieczenie 
przed przegrzaniem.

2. Przycisk  zmienia tryb wyzwalania lampy (stopka, radiowy Master, radio-
wy Slave,  optyczny Slave). Gdy lampa jest w trybie wyzwalania przez stopkę, 
przycisk MODE pozwala zmieniać tryby błysku.

3. Przyciski funkcyjne 1-4 pełnią różne funkcje, zależnie min. od bieżącego trybu 
pracy lampy. Szczegółowe informacje znajdują się w kolejnych rozdziałach.

4. Gdy lampa YN968C  pracuje jako Master, przycisk CH pozwala przejść do usta-
wień kanału transmisji bezprzewodowej, a GR do ustawień grup. Przycisk ON/
OFF włącza/wyłącza poszczególne grupy, MODE zmienia tryby błysku, a pokrę-
tło selekcji zmienia wartość FEC lub moc błysku.

5. Krótkie wciśnięcie przycisku funkcyjnego  powoduje przejście do usta-
wień wartości Zoom, natomiast długie przytrzymanie przycisku spowoduje 
wejście do ustawień zaawansowanych lampy. Ustawienia wartości parametrów 
dokonuje się za pomocą kółka selekcji, a nową wartość zatwierdza się przyci-
skem SEL/SET.

6. Długie przytrzymanie wciśniętych jednocześnie przycisków funkcyjnych 2 i 3 
przywraca lampę do domyślnego trybu pracy na aparacie.

7. Aby włączyć światło LED, należy ustawić głowicę lampy pionowo, a następnie 
wcisnąć przycisk LED na głowicy. Kolejne wciśnięcie przycisku wyłącza światło 
LED. Kółkiem selekcji można regulować jasność świecenia.

8. Pochylając głowicę do pozycji -7˚ można fotografować obiekty z bliskiej odle-
głości, ok. 0.5 - 2m.
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III. Opis lampy III. Opis lampy - panel LCD

TTL

MANUAL

IV. Instrukcja instalacji
1. Montaż baterii.
• Przesunąć pokrywę baterii zgodnie ze strzałką na pokrywie i podnieść do góry.
• Włożyć baterie do zasobnika, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość, 

zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.
• Zasunąć pokrywę w kierunku przeciwnym niż przy otwieraniu, aż do zatrza-

śnięcia.
* Należy stosować standardowe baterie AA/R6. Nie wolno stosować uszkodzo-
nych baterii.

2. Podłączanie lampy do aparatu.
• Wsunąć gorącą stopkę lampy w sanki aparatu. Upewnić się, że stopka jest dosu-

nięta do samego końca sanek.
• Przesunąć dźwignię blokady gorącej stopki do końca w prawo, aż do zadziała-

nia zatrzasku.
• Aby odłączyć lampę od aparatu, należy wcisnąć przycisk blokady (przy dźwi-

gni), a następnie przesunąć dźwignię do końca w lewo i wysunąć lampę.
* UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu należy bez-
względnie upewnić się, że obydwa urządzenia są wyłączone!

III. Opis lampy - panel LCD
Krótkie wciśnięcie przycisku  powoduje zmianę trybu wyzwalania lampy: na 
stopce, radiowy Master, radiowy Slave, optyczny Slave (w tym SC/SN/SC&SN/S1/
S2).

: pojedyncza lampa na stopce

: transmisja radiowa 
: tryb Master

: tryb 622

: transmisja optyczna 
: tryb Slave

3. Włączanie / wyłączanie lampy.
Aby włączyć lampę, należy przekręcić włącznik 
do pozycji ON - lampa się uruchomi i zacznie 
ładować.
Po chwili od włączenia kontrolka ładowania 
zaświeci się na czerwono, co oznacza, że lam-
pa jest gotowa do pracy.
Po zakończeniu pracy należy lampę wyłączyć 
(OFF) i wyjąć z niej baterie.

: transmisja radiowa 
: tryb Slave

: tryb 622

: tryb 560
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4. Błysk testowy.
Gdy kontrolka ładowania świeci się na czer-
wono, można wyzwolić błysk testowy lampy 
przez przycisk TEST.

V. Podstawowe funkcje

Przyciski:

przycisk zastosowanie

ON/OFF włącznik zasilania lampy
MODE pozwala przełączać lampę między trybami: TTL/M/MULTI

zmiana trybu wyzwalania lampy: na sankach, radio ma-
ster, radio slave, optyczna slave (SC/SN/SC&SN/S1/S2)

 pokrętło selekcji zmiana wartości edytowanych parametrów i funkcji

 przycisk SEL/SET zatwierdzanie ustawień parametrów
przyciski funkcyjne przyciski spełniają różne funkcje, zależnie od bieżącego 

trybu pracy i stanu lampy
TEST błysk testowy

Kontrolka ładowania:

wskazanie kontrolki znaczenie działanie
świeci na czerwono lampa naładowana i 

gotowa do użycia
normalne

świeci na zielono gotowość do pracy w 
trybie Quick Flash*

lampa może być użyta w 
trybie Quick Flash

nie świeci lampa nie jest nałado-
wana

zaczekać, aż lampa nała-
duje się do pełna

* Funkcja Quick Flash pozwala na błyskanie, gdy lampa nie jest jeszcze do końca 
naładowana. W takim przypadku liczba przewodnia będzie zmniejszona o 1/2 do 
1/6. Funkcja Quick Flash może okazać się bardzo przydatna przy robieniu szybkich 
serii zdjęć przy niewielkiej odległości obiektu od lampy.

Kontrolka połączenia:

wskazanie kontrolki znaczenie działanie

świeci na zielono normalna transmisja mię-
dzy Master a Slave

normalne

świeci na czerwono brak połączenia między 
Master a Slave

sprawdzić czy wszystkie 
urządzenia mają ustawiony 
ten sam kanał transmisji

Sygnał dźwiękowy:

sygnał znaczenie działanie

długi sygnał lampa jest w pełni nałado-
wana i gotowa do użycia

normalne

2x trzy sygnały ekspozycja może być 
prześwietlona

dopasować wartość FEC 
lub parametry ekspozycji

trzy sygnały ekspozycja może być 
niedoświetlona

dopasować wartość FEC 
lub parametry ekspozycji

pięć sygnałów zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

odczekać ok. 10 minut do 
ostygnięcia lampy i wyłą-
czenia się zabezpieczenia

trzy sygnały rozładowane baterie, 
lampa wyłączy się automa-
tycznie

wymienić baterie

5. Tryb TTL
W trybie TTL aparat dokonuje pomiaru wa-
runków oświetleniowych w scenie i automa-
tycznie dostosowuje moc błysku lampy do 
zastanych warunków. W tym trybie dostępne 
są parametry jak: FEC, FEB, FVL.
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6. Tryb M
W trybie M moc błysku ustawia się ręcznie, 
wciskając krótko przycisk  , a następnie 
ustawić wartość pokrętłem selekcji. Regulacji 
można dokonywać w zakresie 1/128 - 1/1, z 
możliwością dokładnej regulacji z krokiem 
1/3EV.

7. Tryb MULTI
W trybie stroboskopowym MULTI lampa bły-
ska wielokrotnie przy jednym wyzwoleniu, 
zgodnie z ustawioną mocą błysku, często-
tliwością oraz ilością błysków w serii. Edycję 
ilości błysków ustawia się przyciskiem  , 
częstotliwość przyciskiem  , a następnie 

pokrętłem selekcji ustawia się wartość wybranego para-
metru. Sposób ustawiania mocy błysku jest taki sam jak w trybie M. Ilość błysków 
można regulować w zakresie 1 - 100, natomiast częstotliwość od 1 do 199Hz.

UWAGA: W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii czas ładowania 
lampy się wydłuża, przez co lampa może nie błyskać z zadaną częstotliwością. 
W takim przypadku należy zmniejszyć częstotliwość błysków, lub wymienić 
baterie na nowe.

8. Auto Zoom
Krótkie wciśnięcie przycisku  powoduje 
przejście do edycji wartości Zoom. Następnie 
obracając kółkiem selekcji ustawić tryb zoom 
na automatyczny - ikonka  przy parametrze. 
Oznacza to, że parametr pokrycia błyskiem bę-
dzie podążał automatycznie za zoomem obiek-
tywu (przy lampie zamocowanej w sankach 
aparatu).
9. Zoom Manualny.

Gdy ilość światła w fotografowanej scenie jest niedostateczna, lampa automatycz-
nie uruchomi wspomaganie AF. W takim przypadku przy wciśniętym do połowy 
spuście migawki zostanie automatycznie rzutowany przez lampę laserowy wzór, 
ułatwiający ustawienie ostrości. Funkcję tą można wyłączyć w Ustawieniach Za-
awansowanych C.Fn.
UWAGA: Wspomaganie AF działa tylko w trybie ostrzenia na pojedyncze uję-
cie (single shot AF).

11. Automatyczne zapisywanie ustawień
Lampa automatycznie zapisuje bieżące ustawienia parametrów. Przy ponownym 
uruchomieniu zostają one automatycznie wczytane.

12. Tryb oszczędzania energii.
Lampa YN968C posiada wbudowany tryb oszczędzania energii. Ustawień parame-
trów tego trybu można dokonać przez menu ustawień użytkownika. Więcej infor-
macji znajduje się w rozdziale „Ustawienia zaawansowane”.

13. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W trakcie ciągłej pracy lampy temperatura wewnętrzna może nadmiernie wzro-
snąć. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się ikonka  oznaczająca 
ostrzeżenie przed przegrzaniem. Lampa automatycznie wydłuży czas ładowania 
po błysku, aby ograniczyć dalszy wzrost temperatury.
W przypadku zbyt intensywnej pracy lampy może załączyć się zabezpieczenie 
przed przegrzaniem. Wyświetlacz będzie podświetli się ostrzegawczo na czerwono. 
Lampa zostanie automatycznie zablokowana. W takim przypadku należy odczekać 
co najmniej 10 minut, aż do ostygnięcia lampy.

UWAGA:
• Przy pojawieniu się ostrzeżenia przed przegrzaniem należy ograniczyć 

częstotliwość używania lampy.
• Po zakończeniu intensywnej pracy z lampą należy zachować ostrożność 

przy wyjmowaniu baterii, ponieważ mogą byc bardzo gorące, co grozi po-
parzeniem. 

14. Poziom naładowania baterii.

Przyciskiem  przejść do edycji wartości 
Zoom. Jeśli przy parametrze Zoom pojawia się 
ikonka , oznacza to, że parametr Zoom moż-
na ustawić ręcznie pokrętłem selekcji (20, 24, 
28, 35, 50, 70, 80, 105mm).
UWAGA: Przy użyciu dyfuzora szerokokątnego 
wartość Zoom może być rozszerzona do 14mm.
10. Wspomaganie AF

Gdy baterie rozładują się poniżej minimalnego po-
ziomu, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. 
Należy wtedy wymienić baterie na nowe.
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VI Praca bezprzewodowa
1. Wyzwalanie sygnałem radiowym
Lampa YN968C może pracować bezprzewodowo w dwóch trybach komunikacji 
radiowej: YN622 i YN560.
Gdy lampa YN968C pracuje jako Master, może współpracować z następującymi 
lampami i wyzwalaczami: YN968C, YN622(II), YN685C.
Gdy lampa YN968C pracuje jako Slave, może być kontrolowana przez:
• YN968C, YN622C-TX, YN622C(II)  - w trybie YN622
• YN560-TX, RF605, RF603 - w trybie YN560
Ustawienia z lampy Master zamocowanej na aparacie są na bieżąco przesyłane do 
lamp Slave. Ilustracja przedstawia standardowe ustawienie lamp w scenie.
• Ustawić lampy Slave przy pomocy pod-

stawek lub statywów.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić 

działanie zestawu wyzwalając błysk te-
stowy.

• Zasięg transmisji może się zmieniać w 
zależności od położenia lamp, otoczenia 
oraz warunków pogodowych.

1) Ustawienia w trybie Master.
Wciskając przycisk  ustawić odpowiedni 
tryb wyzwalania (na wyświetlaczu lampy po-
jawią się ikonki  i  ).
Przyciskiem 4 wybrać MENU4, następnie 
przyciskiem CH przejść do edycji kanału, kół-
kiem selekcji ustawić odpowiednią wartość.
*Lampa Master może pracować jedynie w 
trybie YN622.

Do wyboru jest 7 kanałów transmisji, 1-7.

2) Ustawienia w trybie Slave - tryb YN622.
Wciskając przycisk  ustawić odpowied-
ni tryb wyzwalania (na wyświetlaczu lampy 
pojawią się ikonki  i  ). Ustawić 
kanał taki sam jak w urządzeniu Master.
Przyciskiem Gr przypisać grupę do lampy 
(A/B/C).
Gdy lampa Slave będzie gotowa, dioda AF 
zacznie migać w jednosekundowych odstę-
pach (można tą funkcję zablokować w menu 
C.Fn.)

3) Ustawianie trybu błysku i grupy przez 
lampę Master.
• Przyciskiem Gr wejść do menu ustawień 

grup.
• Przyciskiem ON/OFF można włączyć lub 

wyłączyć z synchronizacji każdą grupę.
• Przyciskiem A MODE można ustawić tryb 

błysku dla każdej grupy - TTL lub M.
• Przyciskiem Gr+/- można przełączać się 

pomiędzy grupami, a kółkiem selekcji 
ustawia się FEC lub moc błysku dla każdej 
grupy.

4) Ustawianie ZOOM dla grup.
• Krótkie wciśnięcie przycisku  po-

woduje przejście do ustawień Zoom dla 
grup.

• Wciśnięcie przycisku Gr przełącza po-
między grupami, a przyciski  i  
lub kółko selekcji służy do ustawienia 
wartości. Przyciskiem  zatwiedza się 
ustawienia.

5) Błysk testowy.
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy 
kontrolka LINK na lampie Master i Slave za-
świeci się na zielono. Oznacza to, że komuni-
kacja między lampami działa poprawnie.
Wciśnięcie przycisku TEST na lampie Master 
powinno wyzwolić lampę Slave.

2. Wyzwalanie sygnałem optycznym - Slave
• Wciskając przycisk  ustawić odpo-

wiedni tryb wyzwalania (na wyświe-
tlaczu lampy pojawią się ikonki  i  

).
• Przyciskiem MENU wybrać tryb wyzwa-

lania: SC, SN, SC&SN, S1, S2.
• Należy ustawić lampę tak, aby fotocela 

lampy Slave była skierowana w stronę 
lampy Master.

• Przed rozpoczęciem pracy należy 
upewnić się, czy lampy Master i Slave 
mają ustawiony ten sam kanał trans-
misji.

W trybie Sc/Sn lampa może być sterowana przez YN568EX II, YN600EX-RT (II), Ca-
non 600EX (II)-RT, 580EX II, wbudowane lampy w aparatach Canon EOS 7D, 60D, 
600D, system Nikon C command, lampy Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700. 
Lampa Slave może pracować w trybie TTL lub M.
Tryby S1/S2 służą do wyzwalania lampy Slave błyskiem innej dowolnej lampy. W 
tych trybach lampa automatycznie przełącza się w tryb M, a wszystkich ustawień 
parametrów błysku należy dokonywać bezpośrednio na lampie Slave.
Sc: transmisja kompatybilna z systemem Canon.
Sn: transmisja kompatybilna z systemem Nikon.
Sc&Sn: transmisja zgodna z systemami Canon i Nikon.
Tryb S1: lampa Slave jest wyzwalana pierwszym błyskiem lampy Master. Aby 
współpraca odbywała się poprawnie, lampa Master powinna być w trybie M.
Tryb S2: w tym trybie pomijane są przedbłyski pomiarowe wysyłane przez lampę 
Master. Użycie tego trybu jest wskazane w przypadku, gdy lampa Master pracuje 
w trybie TTL.

6. Ustawienia w trybie Slave - tryb YN560.
Lampa YN968C może odbierać sygnał sterujący od kontrolera YN560.
• W MENU2 należy wcisnąć przycisk 

, aby przełączyć lampę w tryb 
YN560. Przyciskiem  ustawia się 
kanał transmisji urządzenia Slave. Do 
wyboru jest 16 kanałów, od 1 do 16.

• Przyciskiem  przypisuje się lampę 
Slave do grupy. Do wyboru jest 6 grup, 
A/B/C/D/E/F.

• W trybie YN560 przyciskiem MODE wy-
biera się tryb błysku lampy Slave. Do wyboru jest M i MULTI. Następnie wciskając 
przycisk   kółkiem selekcji można ustawić odpowiednią moc błysku.

Lista kompatybilności nadajników w trybie YN622
Nadajnik YN968N 

slave
Kanały Grupy TTL M Zoom

YN968C tryb YN622 1-7 A/B/C obsługuje moc regu-
lowana na 

lampie

obsługuje

YN622C-TX 1-7 A/B/C obsługuje moc regu-
lowana na 
nadajniku

obsługuje

YN622C(II) 1-7 A/B/C obsługuje moc regu-
lowana na 
nadajniku

nie obsłu-
guje

Lista kompatybilności w trybie YN560
Nadajnik YN968N 

slave
Kanały Grupy TTL M Zoom

YN560-TX(II) tryb YN560 1-16 A/B/C/D/E/F nie obsłu-
guje

moc regu-
lowana na 
sterowniku 

YN560

obsługuje

RF605 1-16 A/B/C/D/E/F nie obsłu-
guje

moc regu-
lowana na 

lampie

nie obsłu-
guje

RF603 1-16 nie obsłu-
guje grup 
(wszystkie 
grupy wy-
zwalane)

nie obsłu-
guje

moc regu-
lowana na 

lampie

nie obsłu-
guje

15 16



17 18

19

Zaawansowane ustawienia
1. Kompensacja ekspozycji FEC.
Parametr FEC pozwala dokładniej do-
pasować parametry błysku do własnych 
potrzeb. Kompensację można regulować 
w zakresie ±3EV. Regulacji dokonuje się 
przyciskiem  a następnie pokrętłem 
selekcji.

 Master i  Slave mają ustawioną wartość

 

FEC,

 

całkowita
 

wartość FEC jest sumą tych wartości.

2. Braketing ekspozycji FEB.
Funkcja FEB może być ustawiana z poziomu lampy lub aparatu. Po włączeniu funk-
cji FEB kolejne trzy zdjęcia zostaną wykonane w sekwencji, z korektą ekspozycji, np 
„normalna / - / + ”. Włączenie funkcji odbywa się przyciskiem  , a następnie 
pokrętłem selekcji ustawia się parametry funkcji.
UWAGA: korzystając z funkcji FEB należy ustawić aparat w tryb pojedynczych zdjęć i 
upewnić się przed rozpoczęciem zdjęć, że lampa jest gotowa do pracy.

3. Blokada ekspozycji FV Lock.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić w aparacie funkcję AE/AF-L 
w pozycji FV Lock. Następnie należy ustawić ostrość na wybranym obiekcie sceny 
i wcisnąć przycisk AE/AF-L. Lampa wyzwoli przedbłyski pomiarowe do ustawienia 
ekspozycji. Następnie można wcisnąć spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
UWAGA: Funkcja FV Lock działa tylko z modelami aparatów, które ją obsługują. Na-
leży zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego modelu aparatu.

4. Synchronizacja z krótkimi czasami migawki.
W trybie  lampa YN968C może być synchronizowana ze wszystkimi czasami  
migawki do 1/8000s. Funkcja ta jest przydatna np przy pracy z preselekcją przysło-
ny przy portretach. Tryb  włącza/wyłącza się w menu aparatu.

5. Synchronizacja na tylną kurtynę.
Synchronizacja błysku lampy na tylną kurtynę przy zastosowaniu jednocześnie sto-
sunkowo długich czasów otwarcia migawki, pozwala na uzyskanie efektu smugi za 
poruszającym się obiektem. Synchronizację na tylną kurtynę włącza się z poziomu 
menu aparatu.
Ze względu na użycie długich czasów otwarcia migawki wskazane jest zamoco-
wanie aparatu na statywie i użycie wężyka spustowego, aby uniknąć poruszenia 
kadru. Synchronizację na tylną kurtynę włącza/wyłącza się przyciskiem .
UWAGA: Funkcja synchronizacji na tylną kurtynę może być realizowana tylko wte

dy, gdy wykorzystywany aparat obsługuje taką funkcję. Szczegółowych informacji 
należy szukać w instrukcji obsługi posiadanego aparatu.
UWAGA: W trybie bezprzewodowym funkcja wyzwalania na tylną kurtynę nie jest 
dostępna.

6. Użycie dyfuzora szerokokątnego.
Wyciągnąć z głowicy płytkę dyfuzora ra-
zem z odbłyśnikiem, a następnie odbłyśnik 
wsunąć z powrotem do głowicy. Światło 
po przejściu przez dyfuzor będzie miękkie 
i bardziej naturalne. Użycie dyfuzora powo-
duje rozszerzenie zakresu zoomu palnika 
do 14mm.

7. Błysk odbity.
Robienie zdjęć z błyskiem odbitym pole-
ga na skierowaniu palnika lampy w stronę 
płaszczyzny odbijającej, jak ściana czy  
Światło odbijając się od płaszczyzny pada 
na fotografowany obiekt. Dzięki temu cień 
za obiektem jest redukowany i uzyskujemy 
bardziej naturalne oświetlenie ujęcia.

Jeśli płaszczyzna od której odbijamy świa-
tło jest zbyt daleko, odbite światło może 
być zbyt słabe by uzyskać odpowiednią ekspozycję. Najlepsze efekty daje odbicie 
świata od jasnych, białych powierzchni. Jeśli powierzchnia odbijająca jest innego 
koloru,  może to spowodować zmianę barwy zdjęcia.

8. Odbicie światła z użyciem wbudowane-
go odbłyśnika.
Aby skorzystać z wbudowanego odbłysni-
ka, należy go wysunąć razem z dyfuzorem 
z głowicy lampy, a następnie sam dyfuzor 
wsunąć z powrotem. Użycie odbłyśni-
ka spowoduje powstawanie odbłysku w 
oczach modela i powstawanie efektu tzw. 
„kociego oka”. Optymalne efekty przy pracy 
z odbłyśnikiem uzyskuje się, gdy głowica 
lampy jest skierowana do góry (90o).

9. Wykorzystanie dodatkowego dyfuzora.
Nałożenie na palnik dodatkowego dyfuzora po-
zwala rozproszyć światło pod szerokim kątem, 
zmiękczyć je i zredukować cienie.

10. Błysk z małej odległości.
Przy pochyleniu głowicy do pozycji -7˚ można fo-
tografować obiekty z odległości 0.5~2m.

15. Aktualizacja oprogramowania 
   1) Najnowszą wersję oprogramowania moż-
na pobrać ze strony producenta (www.hky-
ongnuo.com).
   2) Wyłączyć lampę, podłączyć do komputera 
PC poprzez port miniUSB w lampie (przewód 
USB - miniUSB nie jest załączony do zestawu).
    3) Wcisnąć przycisk MODE i włączyć lampę, 
uruchomi się ona w trybie aktualizacji opro-
gramowania.
    4) Postępować zgodnie z instrukcjami w ak-
tualizacji oprogramowania.

C.Fn/P.Fn: Ustawienia użytkownika
Długie przyciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do menu Ustawień Użyt-
kownika. Obracając pokrętło selekcji można wybrać odpowiednią funkcję do edycji, a 
zatwierdza się przyciskiem SEL/SET. Po zakończeniu pracy w menu przyciskiem  
powraca się do normalnego stanu pracy lampy. Przycisk P.Fn otwiera menu ustawień 
lampy, natomiast przycisk CLEAR pozwala przywrócić ustawienia domyślnie C.Fn lub 
P.Fn.

C.Fn - ustawienia użytkownika

C.Fn-00: wersja Firmware Wyświetla informację o bieżącej wersji oprogramo-
wania lampy.

C.Fn-01:  (Auto power Gdy lampa znajduje się w stanie bezczynności przez 
5 minut, wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać 
baterie.
• 0: ON - funkcja włączona
• 1: OFF - funkcja wyłączona

C.Fn-02:  (błysk 
modelujący)

• 0:  - wyzwalanie przyciskiem podglądu głębi 
ostrości

• 1:  - wyzwalanie obydwoma przyciskami

C.Fn-03:  (błysk testowy 
- 

• 0: 1/32
• 1: 1/1

C.Fn-04:  (wspomaganie AF) • 0: ON - włączone
• 1: OFF - wyłączone

C.Fn-05:  (autodopasowanie 
zoom do wielkości matrycy)

• 0: ON - włączone
• 1: OFF - wyłączone

C.Fn-06:  (Slave auto power • 0: 60min
• 1: 10min

11. Gniazdo PC.
Wbudowane w lampę gniazdo synchro PC pozwala na  synchronizację lampy za 
pomocą przewodu synchro.

12. Battery pack.
Lampa posiada gniazdo do zewnętrznego źródła zasilania, pozwalające na współ-
pracę z batterypackami SF-18C i SF-17C. Użycie battery packa pozwala na dłuższą 
pracę bez wymiany baterii, a także skraca czas ładowania lampy.

13. Błyski seryjne.
Lampa obsługuje funkcję zdjęć seryjnych. W tym celu należy przestawić aparat w 
tryb zdjęć seryjnych.
UWAGA: Ilość zdjęć możliwych do wykonania w serii z lampą jest zależna od usta-
wionej mocy błysku. Należy użyć w pełni naładowanych baterii.

14. Kasowanie ustawień
Jednoczesne wciśnięcie przycisku 2 i 3, i przy-
trzymanie przez ok. 3s spowoduje przywrócenie 
parametrów lampy do wartości domyślnych, za 
wyjątkiem parametrów ustawionych w Ustawie-
niach zaawansowanych.

UWAGA: Informacje na temat przywracania wartości domyślnych zaawansowanych 
funkcji są zawarte w rozdziale „Ustawienia zaawansowane”.
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Uwaga: Jeśli lampa i aparat, lub lampa
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C.Fn-07:  (sposób ustawiania 
parametrów ekspozycji)

• 0:  przycisk +/- i pokrętło
• 1:  tylko pokrętło

C.Fn-08:  (sygnał dźwiękowy) • 0: OFF - wyłączone
• 1: ON - włączone

C.Fn-09:  (podświetlenie LCD) • 0: 12s
• 1: OFF - wyłączone
• 2: ON - podświetlenie zawsze włączone

C.Fn-10:  (dostępne tryby 
optical Slave)

• 0: SC
• 1: SC, SN
• 2: SC, S1, S2
• 3: SC, SN, S1, S2

C.Fn-11:  (kontrolka 
Slave)

• 0: ON
• 1: OFF

P.Fn - ustawienia lampy

P.Fn-01:  (kontrast LCD)

 Można regulować kontrast wyświe-
tlacza LCD w 5 stopniach.

P.Fn-01:  (kolor podświetle-
nia LCD, praca normalna)

• 0: GREEN (zielony)
• 1: ORANGE (pomarańczowy)

P.Fn-03:  (kolor podświetle-
nia LCD, Master)

• 0: GREEN (zielony)
• 1: ORANGE (pomarańczowy)

P.Fn-04:  (kolor podświetle-
nia LCD, Slave)

• 0: GREEN (zielony)
• 1: ORANGE (pomarańczowy)

P.Fn-05:  (auto wykrywanie 
dyfuzora)

• 0: AUTO
• 1: OFF

P.Fn-06:  (sekwencja prze-
łączania trybów bezprzewodo-
wych)

• 0: OFF -->  --> 
• 1: OFF <-->  
• 2: OFF <--> 

Zdjęcia ze światłem LED.

Obsługa lampy LED.
1. Przekręcić głowicę lampy pionowo do góry (90˚).
2. Wcisnąć przycisk LED na głowicy, lampa się zaświeci, a na ekranie pojawi się 
menu lampy LED.
3. Obracając pokrętłem selekcji można ustawić jasność świecenia.
4. Wcisnąć jeszcze raz przycisk LED lub przycisk  

Użycie lampy LED z trybem radiowym Master.

Po włączeniu lampy LED należy wcisnąć przycisk MASTER, aby móc jednocześnie 
korzystać ze światła LED  i sterować zdalnie innymi lampami. Błysk lampy Master 
jest w tym przypadku wyłączony.
Użycie wbudowanego dyfuzora.

Lampa LED posiada wbudowany wysuwany 
dyfuzor, który zmiękcza światło i redukuje od-
błyski.
Aby wysunąć dyfuzor, należy pociągnąć go w 
dół za uchwyt, aż do przesłonięcia całej lampy. 
Gdy nie jest używany, powinien być w pozycji 
schowanej.

Załączony do zestawu kolorowy  pozwala 
zmienić temperaturę barwową światła lampy 
LED na 3200K, przy ustawionej max. jasności.
Zakładając  należy go dopasować do otwo-
ru lampy, zaczepić zatrzaski z jednej strony 

 o krawędź lampy, a następnie lekko doci-
skając zatrzasnąć mocowanie z drugiej strony.
UWAGI:

• Lampa nie błyska, gdy lampa LED jest włączona.
• Temperatura barwowa zmienia się w pewnym zakresie wraz ze zmianą jasności 

świecenia lampy LED. Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić balans bieli w 
aparacie.

• Korzystanie z lampy LED w zbyt małej odległości od obiektu może powodować 
powstawanie nienaturalnych wielokrotnych cieni.

• Lampa LED automatycznie się wyłączy, gdy głowica zostanie obrócona do po-
zycji poziomej.

Możliwe problemy i rozwiązania
1. Lampa nie wyzwala błysku:
• Sprawdzić, czy baterie zostały założone poprawnie. Włożyć baterie zgodnie z ozna-

czoną biegunowością.
• Sprawdzić, czy nie zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.
• Sprawdzić poprawność podłączenia lampy do aparatu. Dosunąć lampę w sankach 

aparatu do samego końca i zablokować pierścieniem w lampie.
• Sprawdzić stan styków stopki w aparacie i lampie. Wyczyścić styki.
2. Lampa automatycznie się wyłącza.
• Sprawdzić, czy lampa ma włączony tryb oszczędzania energii.
• Sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli czas ładowania lampy trwa dłużej niż 20s, 

lampa automatycznie się wyłączy. Należy wymienić baterie.
3. Zdjęcie niedoświetlone lub prześwietlone:
• Sprawdzić, czy migawka, przysłona i czułość ISO aparatu są ustawione odpowiednio 

do ustawień błysku.
• Różnice w doświetleniu sceny mogą wynikać z różnic w modelach aparatów, a także 

subiektywnej oceny zdjęć przez użytkownika.
4. Na zdjęciach pojawia się winietowanie, lub tylko część kadru jest doświetlona.
• Sprawdzić ustawienie Zoom w lampie i czy pokrywa się ono z ogniskową obiekty-

wu. Lampa ma zakres zoomu 20~105mm dla formatu średnioobrazkowego.
5. Lampa Slave w trybie radiowym nie wyzwala błysku.
• Sprawdzić, czy tryb pracy urządzenia Master i Slave jest ten sam (YN622 lub YN560).
• Sprawdzić ustawienie kanału transmisji.
• Sprawdzić, czy obydwa urządzenia znajdują się w efektywnym zasięgu transmisji.
6. Lampa Slave w trybie optycznym nie wyzwala błysku.
• Ustawić lampę Master w tryb  i  , a lampę Slave jako  i   . 

Sprawdzić, czy nr kanału w lampach Master i Slave jest taki sam. Upewnić się, że lampa Slave 
znajduje się w zasięgu transmisji.

7. Nie działa błysk testowy lub lampa Master nie błyska.
• Sprawdzić, czy nie jest włączona lampa LED.
• Sprawdzić, czy błysk lampy Master nie został wyłączony - przycisk .
8. Zachowanie lampy jest nietypowe.
• Wyłączyć lampę i aparat. Założyć ponownie lampę na sanki aparatu i zablokować 

pierścieniem. Włączyć ponownie zasilanie. Jeśli sytuacja się powtarza, wymienić 
baterie.

• Przywrócić ustawienia C.Fn i P.Fn do wartości domyślnych.
9. Przy korzystaniu z lampy w plenerze należy zwrócić uwagę, aby na odbiornik wyzwa-
lania bezprzewodowego lampy nie padało bezpośrednio światło słoneczne, gdyż może 
to być przyczyną nieprawidłowego zachowania się lampy.
10. Korzystając z lamp wraz z parasolkami należy zwrócić uwagę na odpowiednie obcią-
żenie nóg statywu, aby zabezpieczyć zestaw przed przewróceniem przy podmuchach 
wiatru.

IMPORTER:

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach bez wcze-
śniejszego powiadomienia użytkowników.

technologia wykonania obwo-
dów

IGBT - tranzystory bipolarne z izolowaną bramką

liczba przewodnia GN 60 przy ISO 100, zoom 105mm

tryb błysku TTL, M, MULTI

tryb wyzwalania gorąca stopka, zdalny radiowy Master/Slave, zdalny 
optyczny Slave, Sc, Sn, Sc&Sn, S1, S2

zakres Zoom 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105

regulacja głowicy w pionie -7 ~ 90o

regulacja głowicy w poziomie 0 ~ 360o

zasilanie 4xAA/R6 (alkaliczne lub Ni-MH)

ilość błysków 100 ~ 1500 (na bateriach alkalicznych)

czas ładowania ~ 3s (na bateriach alkalicznych)

temperatura barwowa 5600K

czas trwania błysku 1/200 ~ 1/20000s

zakres regulacji błysku 8 stopni regulacji, 1/128 ~ 1/1
29 stopni regulacji dokładnej

złącza gorąca stopka, synchro PC

temperatura barwowa LED ~5500K

luminancja LED 300lx (1m)

zasięg transmisji optycznej 20 ~ 25m w pomieszczeniach
10 ~ 15m w plenerze

zasięg transmisji radiowej do 100m

dodatkowe właściwości błysk Master, Auto FP, tylna kurtyna, FEC, FEB, FV 
Lock, AutoZoom, sygnał dźwiękowy, auto zapis usta-
wień, port PC, tryb oszczędzania energii, zabezpie-
czenie przed przegrzaniem, opcje zaawansowane

wymiary 60 x 78 x 206mm

waga netto 435g

zawartość zestawu lampa, pokrowiec, podstawka,  do LED, instruk-
cja


