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Plenerowa lampa błyskowa 
Yongnuo YN200 KIT

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcja obsługi

1. Charakterystyka urządzenia

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie jego elementy pasują 
 do specy�kacji wskazanej na opakowaniu lub niniejszej instrukcji.
2. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy lub 
 gazów; w miejscach silnych pól elektromagnetycznych; miejsach o dużej
 wilgotności lub o gwałtownych skokach temperatury. Wskazane okoliczności
 mogą mieć wpływ na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
3. W przypadku awarii lub wykrycia wady sprzętu nie naprawiaj go samodzielnie.
 Niezwłocznie przerwij pracę, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem 
 sprzedaży.
4. Nie dotykaj palnika gołymi rękami. Jego wymiana lub montaż powinien odbywać
 się przy wyłączonym zasilaniu. Dotknięcie palnika gołymi rękami w czasie pracy l
 ampy grozi poparzeniem lub porażeniem prądem.
5. Bezwględnie unikaj wyzwalania błysku w bliskiej odległości od oczu ludzi i 
 zwierząt - bezpośredni błysk może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
6. Używaj wyłącznie dedykowanych akumulatorów oraz ładowarki.
7.  Zmiany lub montażu mody�katorów dokonuj przy wyłączonym zasilaniu lampy.
8. Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o stabilnym zamocowaniu urządzenia na
 statywie o odpowiednim udźwigu.
 

9. Na czas transportu i po pracy każdorazowo demontuj palnik z urządzenia.
10. Bezwzględnie zabraniaj używania lampy przez dzieci.
11. Po skończonej pracy lub na czas transporu należy zdemontować baterię z lampy.
 

YN200 to pierwsza tak wydajna lampa akumulatorowa marki Yongnuo. To kompaktowe 
urządzenie oferuje moc 200 Ws, system szybkiego ładowania (2 sekundy przy błysku 
pełnej mocy), a także trzy tryby błysku: M / Multi / TTL. Lampę zasila litowo-jonowy 
akumulator o pojemności 2900 mAh umożliwiający wyzwolenie do 500 błysków na pełnej
mocy.

Wsparcie najnowszego systemu bezprzewodowego wyzwalania - lampa może być w 
pełni sterowana za pomocą urządzeń MASTER takich jak YN862 lub YN560-TX PRO
w trybach TTL, M oraz Multi. Oprócz tego wspiera odbiór sygnału z urządzeń YN560 TX (II),
RF603 oraz RF605 w trybie M i Multi.

Wydajny demontowalny palnik - urządzenie oferuje liczbę przewodnią o wartości 60 dla
ISO 100 (z wykorzystaniem dedykowanej czaszy). 

Wsparcie trybu TTL - lampa wspiera wyzwalanie błysku w trybie TTL, manualnym oraz
stroboskopowym. Obsługuje synchronizację błysku w trybie HSS do 1/8000 s.

16 kanałów komunikacji bezprzewodowej - dla wyzwalania z urządzeń YN560-TX PRO.
Obsługa do 10 000 unikatowych kanałów ID oraz możliwość podporządkowania w 
sześciu grupach błysku.

Dedykowane akcesoria - umożliwia montaż dedykowanej czaszy jako opcjonalnego
mody�katora.

Pojemny akumulator - urządzenie zostało wyposażone w akumulator o wysokiej 
pojemności wykorzystujący dedykowaną ładowarkę zasilaną za pomocą przewodu USB-C.

Wsparcie aktualizacji oprogramowania - lampa posiada na korpusie gniazdo micro USB
niezbędne do przeprowadzenia aktualizacji dostępnych do pobrania ze strony 
producenta.

Obsługa wyzwalania optycznego wyzwalania błysku - urządzenie umożliwia odbiór
optycznego sygnału z urządzeń Yongnuo, Canon oraz Nikon w dwóch trybach.

Gniazdo synchronizacji mini Jack 3.5 mm - lampa została wyposażona w gniazdo
synchro wspierające zewnętrzne systemy wyzwalania lampy.
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1.  Akumulator litowo-jonowy
2. Palnik 200 Ws
3.  Przełącznik zasilania
4. Gniazdo synchro mini Jack 3.5 mm
5. Gniazdo micro USB
6. Przycisk zwolnienia blokady baterii
7. Gniazda mocowania 1/4”
8. Panel sterowania lampy
9. Wyświetlacz LCD
10. Dioda statusu połączenia
11. Czujnik sygnału podczerwieni
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2. Zawartość zestawu
Lampa plenerowa Yongnuo YN200 Speedlite dostarczona jest w zestawie na który 
składają się:
 - Lampa YN200 Speedlite
 - Ładowarka YN-C2900
 - Akumulator Li-ion YN-B2900
 - Palnik 200 Ws
 - Przewód do ładowarki USB-A / USB-C

3. Opis urządzenia
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4. Objaśnienie panelu sterowania
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1.  Przycisk         zwiększania wartości nastaw oraz         zmniejszania wartości nastaw
2. Przycisk         wyzwolenia błysku testowego oraz dioda stanu naładowania lampy
3.  Przycisk         selekcji grup błysku A-F
4. Przycisk         wyboru trybu komunikacji bezprzewodowej oraz selekcji trybu błysku
5. Przycisk               wyboru kanału komunikacji bezprzewodowej oraz wyboru ID
6. Przycisk                   zatwierdzania nastaw oraz uruchamiania menu personalizacji
 lampy

5. Sygnały diody statusu połączenia

STATUS ZNACZENIE

Zielona dioda

Czerwona dioda

Świeci się Poprawnie sparowana lampa
w ramach transmisji radiowej

Wyzwolenie błysku

Tryb czuwania*

KOLOR

Zielona dioda

Świeci się

Miga

*Tryb czuwania pozwala ograniczyć zużycie akumulatora. Czas bezczynności po którym
urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania można ustawić za pomocą
menu personalizacji lampy. Naciśnij dowolny przycisk na lampie lub przycisk test w
wyzwalaczu, aby dezaktywować stan czuwania.
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6. Podstawowe czynności

Instalacja akumulatora oraz jego ładowanie
Lampa YN200 została wyposażona w dedykowany litowo-jonowy  akumulator YN-B2900
o pojemności 2900 mAh. Jego ładowanie możliwe jest za pomocą dołączonej do zestawu
ładowarki YN-C2900.

1

2

3

1. Aby podłączyć akumulator do lampy zwróć uwagę na ułożenie styków baterii
 względem gniazda w lampie. Zamocuj akumulator w gnieździe (1) tak aby
 styki baterii połączyć ze stykami lampy w ostatniej fazie. Poprawny montaż
 zasygnalizuje charakterystyczne kliknięcie.
2. Aby poprawnie zdemontować akumulator z gniazda baterii pamiętaj o 
 uprzednim wyłączeniu zasilania lampy. Następnie naciśnij przycisk (2) zwalniania
 blokady baterii, później delikatnie wyciągnij (3) akumulator do góry.

4
5

3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, użyj dedykowanej ładowarki YN-C2900.
 Wsuń akumulator (4) podobnie jak w przypadku instalacji do lampy.
4. Podłącz ładowarkę (5) za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-C do 
 adaptera sieciowego* (np. od ładowania smartfona). W przypadku korzystania
 z adaptera z funkcją szybkiego ładowania ładowanie trwa około 3 h. Za pomocą
 standardowego adaptera 5V2A około 6 h. O poziomie naładowania baterii będą 
 informowały cztery diody:
  świecąca 1 dioda - 25% poziomu naładowania
  świecące 2 diody - 50% poziomu naładowania
  świecące 3 diody - 75% poziomu naładowania
  świecące 4 diody - 100% poziomu naładowania

7
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5. Aby zdemontować naładowany akumulator naciśnij przycisk (6) zwolnienia 
 blokady w ładowarce, a następnie delikatnie wyciągnij (7) akumulator do góry.
  
*Adapter sieciowy nie stanowi elementu zestawu

Montaż i demontaż palnika
YN200 jest pierwszą lampą, która umożliwia demontaż palnika - pozwala to na bardziej
bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia.

Uwaga! Podczas instalacji palnika należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stanowi
on delikatną konstrukcję podatną na wstrząsy. Przed instalacją palnika należy
bezwzględnie wyłączyć zasilanie w lampie. Nie mocuj palnika gołymi rękami.

1. Aby poprawnie zamocować palnik 
 zwróć uwagę na spasowanie bolców 
 z otworami w gnieździe palnika (1) 
 - jeden z nich ma mniejszą 
 średnicę!
2. Następnie delikatnie wsuń palnik (2) 
 do gniazda i dociśnij go aż do 
 wyczucia oporu. 
3. Przed zdemontowaniem wyłącz 
 lampę i odczekaj kilka minut w celu ostudzenia palnika. Następnie chwyć pewnie
 palnik i z wyczuciem wyciągnij go z gniazda.

1 2

Montaż i demontaż dedykowanych akcesoriów
Lampa YN200 została wyposażona w specjalny bagnet umożliwiający montaż
dedykowanych mody�katorów oświetlenia.  

1

2

1. Delikatnie wsuń (1) nasadkę mody�katora wgłąb gniazda z palnikiem (wewnątrz
 znajduje się mocowanie)
2. Wykonaj obrót (2) mody�katora w prawo do momentu wyczucia oporu, następnie 
 lekko dociśnij mody�kator i jeszcze raz delikatnie obróć w prawo.
3. Aby zdemontować mody�kator obróć go w lewo do momentu wyczucia luzu
 i delikatnie wyciągnij z gniazda.
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7. Wyzwalanie lampy

Uruchamianie lampy
Przełącznik zasilania lampy znajduje się na 
jej prawym boku. Aby ją uruchomić należy
ustawić go w pozycji ON. Aby ją wyłączyć 
ustaw przełącznik w pozycję OFF.

Błysk lampy YN200 może być wyzwalany na trzy sposoby: drogą radiową, optyczną 
(fotocela) oraz za pomocą gniazda synchro 3.5 mm.

I. Transmisja radiowa
YN200 nie jest lampą wyzwalaną bezpośrednio z gniazda gorącej stopki aparatu, 
co sprawia, że może oferować jedynie komunikację w trybie odbiornika - SLAVE. 
Pełną kontrolę nad lampą oraz tryby TTL i HSS wspiera dedykowany nadajnik Yongnuo
YN560-TX PRO.

Przykładowy schemat komunikacji radiowej

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

Maksymalny zasięg
transmisji radiowej
ok. 100 m.

1. Przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem grupy podporządkowanych lamp, 
 wykonaj kilka błysków testowych. Dzięki temu sprawdzisz, czy dana grupa 
 wyzwala błysk.
2. Maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej może się różnić w zależności od
 zastanych warunków takich jak umiejscowienie lamp SLAVE, otaczające 
 środowisko czy warunki pogodowe.

Kon�guracja lampy: Transmisja radiowa

1. Naciskając przycisk         wybierz tryb
 transmisji radiowej oznaczony ikoną
             .         

2. Wybierz kanał komunikacji radiowej.
 Naciśnij przycisk CH/ID, a następnie
 użyj przycisków         oraz         aby 
 wybrać kanał trasmisji (1-16). Wybór 
 zatwierdź przyciskiem SET/FN.

3. Wybierz nr ID komunikacji radiowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH/ID,
 wówczas pojawi się ekran wyboru ID.
 Użyj przycisku SET/FN aby kolejno
 podświetlać cyfry, a następnie użyj 
 przycisków         oraz         aby wybrać 
 nr ID trasmisji (0000-999). 
 Wybór zatwierdź przyciskiem SET/FN. Jeżeli nadajnik nie posiada opcji wybrania 
 nr ID ustaw w lampie domyślną wartość: 0000.

4. Przypisz lampę do grupy błysku.
 Naciskając przycisk GR wybierz 
 grupę błysku (A-F).

5. Pozostałe parametry lampy takie jak tryb błysku czy kompensacja mocy błysku
 ustaw za pomocą nadajnika YN560-TX PRO. Pamiętaj, aby nadajnik jak i odbiornik 
 pracowały na tym samym kanale komunikacji radiowej.
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Ustawienie trybu błysku: Transmisja radiowa

W przypadku wyzwalania lampy poprzez 
gniazdo synchro lub za pomocą wyzwalaczy 
RF603/RF605, tryb wyzwalania błysku należy
ustawić z poziomu lampy. Aby wybrać tryb 
błysku naciśnij i przytrzymaj przez około 2 
sekundy przycisk         . Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku w ten sposób pozwoli 
wybrać żądany tryb wyzwalania błysku.
 

1. Wybierz tryb TTL, aby skorzystać 
 z automatyki pomiaru światła.
 W celu dokonania kompensacji
 mocy błysku w trybie TTL użyj
 przycisków         oraz         . Korekta
 możliwa jest w zakresie +3 do -3 EV.
 Tryb TTL nie jest obsługiwany przez 
 urządzenia RF603/RF605.

 2. Wybierz tryb M, aby skorzystać 
 z ręcznego ustawienia mocy błysku.
 W celu dokonania regulacji mocy 
 błysku w trybie M użyj przycisków
          oraz         . Regulacja możliwa 
 jest w zakresie 1/1 do 1/64 co 1/3 
 kroku.

 
3. Wybierz tryb Multi, aby skorzystać 
 z błysku stroboskopowego. W celu 
 dokonania regulacji mocy 
 błysku w trybie Multi użyj 
 przycisków         oraz         . Regulacja 
 możliwa jest w zakresie 1/4 do 1/64.
 Aby ustawić ilość błysków oraz ich
 częstotliwość użyj przycisku SET/FN. Pierwsze naciśnięcie spowoduje 
 podświetlenie wyboru ilości błysków, drugie naciśnięcie spowoduje 
 podświetlenie wartości częstotliwośći błysków.

 

II. Transmisja optyczna

Lampa YN200 obsługuje trzy rodzaje komunikacji optycznej. Trybie dedykowanym w 
systemach Canon i Nikon, trybie S1 oraz S2. Zasięg transmisji jest ograniczony i zależy od 
położenia lamp oraz warunków atmosferycznych.
 
Przykładowy schemat komunikacji optycznej

/ S1 / S2

10 - 15 m na zewnątrz 20 - 25 m we wnętrzach

1. Komunikacja optyczna jest bardzo wrażliwa na warunki oświetleniowe, dlatego
 jej efektywność podczas pracy w bardzo słoneczny dzień może być 
 niezadowalająca.
2. Pamiętaj, aby lampy „widziały” błysk emitowany z urządzenia MASTER. W 
 przypadku ustawienia lampy YN200 pod złym kątem lub za przeszkodą, błysk
 może nie zostać wywołany.

Kon�guracja lampy: Transmisja optyczna

1. Aby wyzwolić lampę w trybie 
 dedykowanym dla urządzeń Canon
 lub Nikon ustaw tryb komunikacji
 opatrzony ikoną          . Kilkukrotne
 naciśnięcie przycisku         spowoduje
 wybór trybu          .
 

Tryb dedykowany dla urządzeń Canon i Nikon wykorzystuje sygnał emitowany przez 
lampy*: YN568 EX, YN568 EX II, Canon 580 EX,  Canon 580 EX II, Canon 600 EX RT, 
Canon 600 EX RT II, Nikon SB 900,  Nikon SB 800, Nikon SB 700 oraz aparaty*: 
Canon EOS 7D, 60D, 600D.  W ramach tej komunikacji lampa komunikuje się w czterech 
kanałach oraz trzech grupach błysku. Obsługuje dwa tryby wyzwalania błysku M oraz TTL 
ustawiane bezpośrednio z poziomu urządzenia MASTER.
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III. Wyzwalanie za pomocą gniazda synchro 3.5 mm

Lampa YN200 została wyposażona w 
gniazdo synchronizacyjne 3.5 mm. Dzięki 
czemu urządzenie wspiera możliwość 
wyzwalania błysku za pomocą nadajników 
innych producentów lub za pomocą 
wpiętego przewodu synchronizacyjnego
do aparatu. W przypadku wyzwalania
lampy za pomocą przewodu należy ją
ustawić w trybie komunikacji radiowej oraz trybach wyzwalania błysku M lub Multi.
 

S1 To kon�guracja w której lampa YN200 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 kon�guracja podobna do S1, z tym że pomijane są przedbłyski pomiarowe 
 emitowane w trybie TTL. Dzięki temu lampa ma możiwość pracy z lampami 
 MASTER pracującymi w trybie wyzwalania błysku TTL. 

W obu przypadkach lampa YN200 wyzwala błysk tylko w trybie M.

2. Naciskając przycisk GR wybierz 
 żądaną grupę błysku (A-C). 
 Następnie naciśnij przycisk CH/ID 
 aby podświetlić numer kanału. Za 
 pomocą przycisków         oraz         
 wybierz kanał transmisji (1-4).
 Wybór zatwierdź przyciskiem 
 SET/FN.
 

M

3. W urządzeniu MASTER ustaw kanał, grupę błysku oraz tryb wyzwalania błysku
 M/TTL. 
 

Kon�guracja lampy: Transmisja optyczna S1 i S2

1. Aby wyzwolić lampę w trybie 
 fotoceli S1 lub S2, ustaw tryb 
 komunikacji opatrzony ikoną S1 lub
 S2. W tym celu użyj przycisku        .
 Naciśnij go kilkukrotnie aby wybrać
 tryb S1 lub S2.          

8. Pozostałe funkcje

Przywracanie ustawień fabrycznych
Aby przywrócić ustawienia fabryczne lampy
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez ok.
2 sekundy przycisk GR oraz CH/ID. Wszystkie
ustawienia zostaną wyzerowane.

Aktualizacja oprogramowania
Lampa YN200 ma możliwość aktualizacji oprogramowania �rmowego poprzez 
wbudowane gniazdo micro USB. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze
strony producenta: www.hkyongnuo.com

 

 

1. Po pobraniu aktualizacji ze strony
 producenta należy wyłączyć lampę
 z zasilania i połączyć urządzenie 
 przewodem USB z komputerem.         

21

2

2. Naciśnij przycisk         jednocześnie
 uruchamiając lampę. Na 
 wyświetlaczu pojawi się ekran 
 aktualizacyjny. Postępuj zgodnie
 z instrukcją na ekranie.       
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Zabezpieczenie termiczne
Zbyt intensywne używanie lampy, zwłaszcza przy wyzwalaniu błysku o dużej mocy
może uruchomić ostrzeżenie przed przegrzaniem. Na wyświetlaczu pojawi się
ikona      , a czas ładowania kolejnych błysków zostanie wydłużony. Dalsze korzystanie z
lampy może uruchomić blokadę urządzenia sygnalizowaną czerwonym podświetleniem
wyświetlacza. Wówczas należy wyłączyć lampę, zdemontować akumulator i odczekać 
minimum 10 minut przed ponownym wykorzystaniem urządzenia.

 

9. Menu personalizacji lampy

1. Aby uruchomić menu personalizacji lampy (Fn) naciśnij i przytrzymaj przycisk 
 SET/FN. 
2. Przyciskami         oraz         wybierz opcję do zmiany. 
3. Ponownie naciśnij przycisk SET/FN aby zatwierdzić wybór.
4. Użyj przycisków         oraz         do edycji ustawień. Zmiany zatwierdź przyciskiem
 SET/FN.

Lista funkcji personalizacji lampy (C.Fn)

Fn1 - Sygnał dźwiękowy*

ON: Włączenie sygnału dźwiękowego
OFF: Wyłączenie sygnału dźwiękowego

Fn2 - Przechodzenie lampy w tryb czuwania

30: Lampa przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach
60: Lampa przejdzie w stan uśpienia po 60 minutach
90: Lampa przejdzie w stan uśpienia po 90 minutach

Fn3 - Wyświetlanie informacji o czasie trwania błysku (t 0.1)

ON: Informacja będzie wyświetlana
OFF: Informacja nie będzie wyświetlana

*Znaczenie sygnałów dźwiękowych

Alert wprowadzenia 
lampy w tryb ochrony 
przed przegrzaniem

STATUS ZNACZENIE DZIAŁANIE

1 długi dźwięk Lampa w pełni naładowana 
i gotowa do użycia

Normalne

5 krótkich 
dźwięków

Poczekaj ok 10 minut

Niski poziom akumulatora, 
lampa wyłączy się
automatycznie

Podładuj akumulator,
wymień na naładowany

3 krótkie dźwięki

10. Kompatybilność lampy YN200 w trybie SLAVE: komunikacja radiowa

Nadajnik /
lampa

Obsługa grup Tryb TTL oraz
wsparcie HSS

Tryb M / Multi

YN560-TX PRO Wspiera Wspiera

YN560III, YN560IV
YN860Li, YN720

RF605

RF603 (II)

Wspiera Nie Wspiera

Wspiera Wspiera

Wspiera

Nie Wspiera

Wspiera

Nie

YN560-TX (II)

YN862

Wspiera

Nie

Nie

Wspiera Wspiera

Wspiera
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11. Specy�kacja lampy

Dane techniczne:

Moc błysku:   200 Ws
Liczba przewodnia:  GN60 (ISO 100 z użyciem czaszy)
Temperatura barwowa:  5600 K
Źródło zasilania:   Akumulator Li-ion 14.4V 2900 mAh
Czas ładowania błysku:  około 0.01 ~ 2 s
Czas błysku:   1/200 s - 1/9700 s (t 0.1)
Zakres regulacji mocy:  1/1 ~ 1/64
Tryby błysku:   TTL, M, Multi
Ilość błysków:   ~500 błysków na jednym ładowaniu akumulatora

Sposoby wyzwalania:  Radiowy tryb SLAVE (YN560-TX PRO), optyczny
    tryb Canon i Nikon, S1, S2, przewód synchro 3.5 mm
Złącza zewnętrzne:  gniazdo micro USB, gniazdo 3.5 mm
Zasięg komunikacji optycznej: 20~25 m w wnętrzach, 10~15 na zewnątrz
Zasięg komunikacji radiowej: do 100 m

Wymiary:   205 x 78 x 53 (bez palnika)
Waga:    540 g (bez akumulatora i palnika)  
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UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez 
informowania o tym klientów.


