
Lampa LED z pilotem
YN 160 II LED

Instrukcja obsługi

Proszę o uważne zapoznanie się z ninejszą instrukcją obsługi przed roz-
poczęciem użytkowania urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu i chronić przed zgubieniem.
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Lampa YN160 II LED zbudowana jest z 160 diod LED o wysokiej jasności i niskim 
poborze mocy. Zastosowanie cyfrowych układów sterujących spowodowało, 
że lampa pozbawiona jest defektów często spotykanych w innych tego typu 
produktach, jak efekt falowania czy migotania światła. Ponadto lampa posiada 
możliwość zdalnego sterowania, tryb automatycznej kontroli jasności, kontrolę 
stanu naładowania baterii i wbudowane mikrofony.

I. Opis ogólny

1. mikrofon pojemnościowy stereo
2. matryca LED
3. przedni odbiornik IR
4. czujnik natężenia światła zewnętrz-
nego
5. gniazdo wyjściowe mikrofonów
6. tylny odbiornik IR
7. śruba blokująca przegub
8. pierścień blokowania na gorącej 
stopce

9. metalowa stopka
10. slot na filtry barwne
11. reflektor
12. przycisk AUTO/Test baterii
13. wielofunkcyjny wskaźnik LED
14. przycisk „-” zmniejszania jasności
15. przycisk „+” zwiększania jasności
16. włącznik zasilania
17. adapter do akumulatorów
18. uchwyt
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II. Obsługa lampy

UWAGA: Po wyczerpaniu baterie należy odłączyć od monitora.

3.    Ustawienie lampy.
a) na gorącej stopce aparatu/kamery

1. Odkręcić pierścień 
blokujący na stopce lam-
py maksymalnie do góry.

2. Wsunąć podstawkę w 
sanki aparatu/kamery.

3. Zablokować lampę 
pierścieniem blokują-
cym dokręcając go mak-
symalnie do dołu.

1. Montaż baterii.
Lampa może być zasilana różnego rodzaju aku-
mulatorami do kamer (Sony typ F/FV/FM/FH, Pa-
nasonic typ D) jak i bateriami/akumulatorami AA/
R6 (6 szt.).
Do montażu akumulatorów Panasonic D należy 
wykorzystać załączony do zestawu adapter do ba-
terii.

2.    Montaż przegubu.
•	 najpierw należy zamocować do przegubu 

lampy podstawkę z gorącą stopką za pomocą 
załączonej do zestawu śruby. Śruba pozwala 
zablokować przegub w dowolnym momencie, 
tak aby lampa była pochylona pod wymaga-
nym przez użytkownika kątem.
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II. Obsługa lampy

b) na stopce załączonej do zestawu

1. Odkręcić pierścień 
blokujący na stopce lam-
py maksymalnie do góry.

2. Wsunąć podstawkę w 
sanki stopki.

3. Zablokować lampę 
pierścieniem blokują-
cym dokręcając go mak-
symalnie do dołu.

c) na statywie
1. Wyjąć płytkę szybkozłączki ze 
statywu.

2. Przymocować płytkę do pod-
stawki lampy.

3. Zamocować lampę w san-
kach podstawki.

d) na uchwycie
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II. Obsługa lampy

1.  Przymocować uchwyt do przegubu lampy.
2. Uchwyt można zamocować na standardowym trzpieniu do montażu oświetle-
nia fotograficznego.

4.   Tryb Manual.
Włączyć lampę. Przyciskami +/- można zwiększać i zmniejszać jasność świecenia 
diod LED. Jest 15 froków regulacji jasnosci, każda z diod na wskaźniku LED zapa-
la się lub gaśnie przy zmianie jasności o 3 kroki.

5.  Tryb Auto.
wciśnięcie i przytrzymanie chwilowe wciśnięcie

a) Wcisnąć i przytrzymać przycisk TEST/AUTO przez ok. 1 sekundę, aby włączyć 
tryb auto. Od tego momentu lampa będzie automatycznie dostosowywać ja-
sność świecenia do natężenia światła otaczającego. Diody na wskaźniku z tyłu 
lampy będą się zapalać cyklicznie przez cały czas pracy w trybie auto.

b) wcisnąć klawisz + lub - aby wyłączyć tryb auto.

6.  Test baterii.
Krótkie wciśnięcie przycisku TEST/AUTO  spowoduje wyświetlenie na linijce dio-
dowej poziomu naładowania baterii. Test działa tylko w trybie Manual.
UWAGA: Wskazywany poziom naładowania baterii będzie różny w zależności od 
ustawionej jasności świecenia lampy.
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III. Mikrofon

a) Jeśli aparat/kamera posiada złącze mikrofonowe typu Mini Jack 3,5mm, moż-
na go podłączyć do lampy YN1600IILED za pomocą załączonego do kompletu 
przewodu. Umożliwia to filmowanie z wykorzystaniem wbudowanych w lampę 
mikrofonów.

b) Lampa YN160IILED posiada wbudowane dwa mikrofony pojemnościowe w 
układzie stereo z wbudowanym wzmacniaczem i układem redukcji szumów.
UWAGA: Mikrofony działają tylko wtedy, gdy lampa jest włączona. Wciskając 
przycisk - można całkowicie wyłączyć światło lampy, pozostawiając działające 
mikrofony.

W komplecie z lampą znajdują się cztery filtry barwne. Filtry mocuje się na lam-
pie poprzez wsunięcie w szczelinę w bocznej krawędzi obudowy.

IV. Filtry barwne

V. Zdalne sterowanie
a) W komplecie z lampą znajduje się wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania, 
pozwalający na zdalną regulację jasności świecenia, oraz włączanie/wyłączanie 
lampy. Pilot należy skierować w stronę jednego z dwóch odbiorników podczer-
wieni z przodu lub z tyłu lampy. Efektywny zasięg zdalnego sterowania to ok. 
8m.
b) Pilot ma także możliwość wyzwalania migawki aparatów Canon, Nikon i Sony, 
posiadających wbudowany odbiornik podczerwieni.
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VI. Specyfikacja

źródło światła 160 LED kąt emisji 55o

temperatura barwo-
wa

5500K zasięg zdalnego 
sterowania

do 8m

współczynnik ciągło-
ści koloru

≥90% średnia żywotność 
matrycy

50000h

moc 10W waga 720g

strumień świetlny 1280Lm wymiary 150x115x60mm

zawartość zestawu: 1x lampa 160LED, 1x przewód MIC 3,5 mini-jack, 1x pilot, 1x uchwyt, 1x 
stopka, 1x przegub, 1x adapter do baterii,  1x etui,  4x filtry, 1x instrukcja obsługi

baterie/akumulatory zgodne z urządzeniem:
•	 6x AA/R6
•	 Sony: NP-F330, NP-F530, F-550, F570, F770, FP-F930, F950, F960, F970, FH-30, FH-40, 

FH-50, FH-60, Fh-70, FH-80, FH-90, FH-100, FP-50, FP-70, FP-90, FN-50, FN-55H, FN-500H, 
QM710D, QM91FV-50/70/90

•	 Panasonic: CGR-D16S/08S/28S/54S

VII. Specyfikacja mikrofonów
typ elektretowy

pojemnościowy
ścieżka audio stereo

charakterystyka 
kierunkowości

jednokierunkowy pasmo przenoszenia 20-16000Hz

zakres dynamiki ≥86dB zakres roboczej wil-
gotności powietrza

35% - 80%

czułość -42 ±2dB
przy f=1kHz, 

SPL=1Pa, 0dB-1V/Pa

stosunek sygnał-szum ≥60dB
przy 1kHz, SPL=1Pa

max. poziom dźwięku 110dB Poziom szumów 
własnych

≤34dB

czułość prz ograni-
czonym napięciu

-3dB pobór prądu ≤0,5mA

zakres temperatury 
pracy

-10oC   -   60oC zasilanie z lampy

złącze 3.5mm Mini-Jack 
stereo

długość przewodu ok. 100cm, spiralny
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opis problemu przyczyna działanie

lampa nie włącza się rozładowana bateria naładować lub wymienić 
baterię

uszkodzone obwody elektrycz-
ne lampy

oddać lampę do serwisu

źle założona bateria sprawdzić poprawność monta-
żu baterii

zbyt niska jasność świecenia 
lampy

rozładowana bateria naładować lub wymienić 
baterię

lampa na bateriach AA/R6 
nie świeci tak jasno jak na 
akumulatorze litowym

obwody lampy ograniczają 
maksymalny możliwy prąd 
obciążenia baterii AA/R6

normalne

różnice w teście baterii przy 
różnych stopniach świece-
nia lampy

test pokazuje ilość mocy w 
zależności od obciążenia

normalne

nie działa zdalne sterowanie 
lampy

przesłonięte odbiorniki IR w 
lampie; zbyt duża odległość 
nadajnika od odbiornika

wycelować pilot w stronę 
lampy; przybliżyć się z pilotem 
do lamp

nie działa  zdalne stero-
wanie migawki aparatu 
pilotem lampy

odbiornik podczerwieni w 
aparacie nie jest włączony

włączyć odbiornik podczer-
wieni w aparacie, zgodnie z 
instrukcją obsługi posiadane-
go modelu aparatu

IMPORTER:

VI. Najczęściej spotykane problemy
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ZASADY I WARUNKI GWARANCJI
  Przed rozpoczęciem użytkowania lampy prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków gwarancji 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa. 
Instrukcję należy przechowywać tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zagubieniu.
Przy przekazywaniu lampy innemu użytkownikowi należy przekazać niniejszą instrukcję. 

Zasady bezpieczeństwa:
1. Lampa przeznaczona jest do użytku amatorskiego i może być obsługiwana jedynie po zapoznaniu się  z 

niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Wewnętrzne obwody elektryczne lampy pozostają pod napięciem również po odłączeniu lampy od za-

silania. Otwieranie obudowy lampy lub wszelkie inne ingerencje wewnątrz lampy mogą być wykonane 
tylko przez wyspecjalizowany personel techniczny.

3. Żarówka modelująca jak i palnik błyskowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury, po wyłączeniu lam-
py należy poczekać co najmniej 10minut  aż wystygną, aby uniknąć oparzenia podczas demontażu akce-
soriów montowanych na lampie (softboxy, czasze,...) 

4. Należy unikać kierowania wzroku na palnik błyskowy, gdyż bezpośredni błysk może spowodować uszko-
dzenie wzroku.

5. Przed montowaniem akcesoriów na lampie (czasze, softboxy, itp) należy wyłączyć lampę z zasilania.
6. Po użyciu lampy i zdjęciu akcesoriów powinno się założyć na lampę załączony do zestawu reflektor z 

dyfuzorem, aby uniknąć uszkodzenia mechanicznego żarówki modelującej i palnika.
7. Lampa powinna być używana w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, kurzu i pyłu, gdyż mogą one za-

kłócić działanie lampy lub ją uszkodzić.
8. Nie należy przenosić lampy przy włączonej żarówce modelującej lub nagrzanym palniku błyskowym. 
9. Nie należy stosować żarówek modelujących o mocy większej niż przewidziana dla danego typu lampy.
10. Lampę należy mocować na statywie zapewniającym dobrą stabilność z zamocowanymi do lampy ak-

cesoriami. Wskazówka: lampę z dołączonym softboxem należy zamocować na statywie w taki sposób, 
aby softbox znajdował się nad jedną z nóg statywu a nie pomiędzy nogami. Zapewni to maksymalną 
stabilność.

11. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria zalecane przez dostawcę, przeznaczone do danego mo-
delu lampy.

GWARANCJA
Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela gwarancji na zasadach 
określonych w poniższym dokumencie.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art.22 ustęp 1 Kodeksu Cywil-

nego na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres udzielonej gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu towaru.
3. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest dostarczenie do serwisu lub na adres 

sklepu, w którym dokonano zakupu, reklamowanego towaru, oryginalnej karty gwarancyjnej, 
kopii dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, lub inny dowód zakupu) oraz danych teleadreso-
wych.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym produkcie.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z 

wyłączeniem części podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowego użytkowa-
nia, oraz materiałów eksploatacyjnych.

6. Zgłoszenie reklamacyjne niespełniające warunków wynikających z punktów 1-5 skutkować 
będzie odesłaniem reklamowanego produktu na koszt Zgłaszającego.

7. Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowane urządzenie niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 14 dni od wystąpienia usterki. W innym przypadku sprzedawca ma prawo 
nie uznać reklamacji.

8. Zalecane jest zarejestrowanie reklamacji na stronie https://fripers.pl/serwis/
9. Części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia 

(w szczególności: baterie, akumulatory, palniki lamp błyskowych, żarówki, bezpieczniki, 
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kondensatory) objęte są 6-miesięczną gwarancją rozruchową.
10. Nie udziela się gwarancji na użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznacze-

niem, Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane: uszkodzeniem mechanicznym (np. 
powstałe w wyniku przeciążenia, rzucania, łamania, wyginania, zalania, rozbicia, zapiaszcze-
nia, itp) oraz niewłaściwą konserwacją.

11. Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek, usunięcia 
numerów seryjnych z produktu czy ingerencji osób nieupoważnionych do wykonywania 
napraw.

12. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszko-
dzenie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!

13. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materia-
łowych oraz błędów produkcyjnych.

14. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od 
daty dostarczenia sprzętu do sklepu.

15. Niniejsza gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza upraw-
nień kupującego wynikających z niezgodności towaru z opisem.

16. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.

17. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprze-
dawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój koszt do klienta

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie 
dokonywania naprawy reklamowanego towaru - nie może być ona powodem roszczeń 
skierowanych do gwaranta.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nadesłane do serwisu niewchodzące 
w skład zestawu (w szczególności: karty pamięci, baterie, akumulatory, żarówki, filtry).

20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania, oraz wypadków z użyciem przedmiotu gwarancji.

21. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
22. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi 

być wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

IMPORTER:

YN160II LED

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży


