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Panel LED
Yongnuo YN204 3200-5500K

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.
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.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól 
 elektromagnetycznych.
3.  Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, 
 lub o gwałtownych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie 
 wilgoci na obwodach elektrycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowej 
 pracy urządzenia lub jego uszkodzenia.
4.  Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii sprzętu lub wykrycia
 wady skontaktować się ze sprzedawcą.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Unikać bezpośredniego 
 wystawiania na działania wody.
6. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o stabilnym zamocowaniu 
 urządzenia na aparacie lub statywie.

Instrukcja obsługi

Panel LED
1.  Gwint do łączenia paneli
2. Kratki wentylacyjne
3. Gniazdo baterii NP-F
4. Przycisk zwalniania blokady baterii
5. Gniazdo zasilania lampy
6. Otwór do łączenia paneli
7. Gniazdo 1/4”
8. Diody poziomu naładowania baterii
9. Otwór do łączenia paneli
10. Przycisk zwalniania blokady trzpieni
 do łączenia paneli
11. Przycisk zasilania lampy
12. Przycisk testu baterii
13. Pokrętło regulacji jasności
14. Pokrętło regulacji temperatury
 barwowej
15. Gwint do łączenia paneli

   

1. Opis urządzenia
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Uchwyt przegubowy
16. Śruba 1/4”
17. Blokada mocowania lampy
18. Blokada pochylenia lampy
19. Blokada mocowania stopki
20. Stopka mocowania lampy

Podstawka
21. Gniazdo mocowania stopki
22. Podstawka do lampy
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Zawartość pudełka

Panel LED YN204, podstawka na lampę, uchwyt przegubowy, dwa trzpienie do łączenia
paneli YN204, pokrowiec na lampę
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2. Sposoby zasilania lampy

Zasilanie bateryjne

Lampa YN204 może być zasilana za pomocą akumulatora z serii NP-F. Producent zaleca
zastosowanie ogniw Yongnuo NP-F750/NP-F970.

1. Aby poprawnie zainstalować baterię spasuj ją
 do slotu baterii, a następnie wsuń w stronę
 styków. Poprawne zainstalowanie ogniwa
 zostanie zasygnalizowane charakterystycznym
 kliknięciem.
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2. Aby zdemontować baterię, wyłącz zasilanie
 lampy, a następnie naciśnij przycisk zwolnienia
 blokady baterii i wysuń baterię ze slotu.

1

2

Zasilanie sieciowe

Producent lampy przewidział także opcjonalne zasilanie lampy YN204 za pomocą zasilacza
sieciowego 12V 2A dostępnego w osobnej sprzedaży. Umożliwia on dłuższą pracę z lampą
bez obaw o rozładowanie źródła zasilania. Wtyczkę zasilacza należy podłączyć do lampy
w miejscu dedykowanego gniazda.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikłe ze stosowania innych 
zasilaczy, niż dedykowany przez �rmę Yongnuo.

3. Obsługa lampy - podstawowe operacje

Wykorzystanie uchwytu

Razem z lampą YN204 w pudełku znajduje się dedykowany uchwyt przegubowy 
pozwalający na montaż urządzenia na dedykowanej podstawce lub aparacie.

1. Skieruj uchwyt z gwintem 1/4” w stronę gniazda 
 w lampie, a następnie z czuciem wkręć go do 
 urządzenia

2. Aby mieć pewność stabilnego zamocowania
 lampy dokręć okrągłą blokadę mocowania
 lampy.

I. Instalowanie uchwytu w lampie

1. Przygotuj uchwyt do montażu - skręć blokadę mocowania maksymalnie w prawo.
2. Delikatnie wsuń uchwyt do gniazda stopki w podstawce.
3. Zablokuj uchwyt w podstawce skręcając blokadę mocowania maksymalnie w 
 lewo.

II. Instalacja uchwytu na podstawce
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4. Sterowanie lampą

Regulacja temperatury barwowej

Pokrętło regulacji temperatury barwowej umożliwia 
dostosowanie temperatury emitowanego światła do
potrzeb fotografowanej lub nagrywanej sceny. Regulacja
jest możliwa w zakresie 3200 K - 5500 K.

1. Wyciągnij płytkę montażową ze statywu.
2. Zamocuj płytkę montażową pod lampą za pomocą śruby 1/4”.
3. Zamontuj płytkę montażową z zamontowaną na niej lampą na statywie
 fotogra�cznym.

Montaż lampy na statywie fotogra�cznym

Dzięki wyposażeniu lampy w gwint w standardzie 1/4” istnieje możliwość zamocowania
jej na statywie fotogra�cznym.

Regulacja pochylenia lampy

Dołączony do lampy YN204 uchwyt przegubowy
umożliwia pochylenie lampy regulowane motylkową
blokadą pochylenia.

Uruchamianie urządzenia

Po zainstalowaniu baterii lub podłączeniu lampy do 
źródła prądu za pomocą adaptera AC lampa będzie 
gotowa do uruchomienia - aby ją uruchomić naciśnij 
przycisk zasilania w pozycję ON.

Regulacja natężenia oświetlenia

Pokrętło regulacji jasności emitowanego oświetlenia
umożliwia dostosowanie mocy światła do aktualnych
potrzeb. Regulacja jest możliwia w zakresie 10 % - 100 %.

B R IG HTNE S S

Test baterii

Przycisk testu baterii znajduje się nad przyciskiem 
zasilania lampy. Użycie tego przycisku pozwala
na wyświetlenie stanu naładowania baterii. Stan
naładowania baterii jest wyświetlany tuż obok
na 4ech diodach (1 zapalona dioda odpowiada
około 25% naładowania baterii).

W przypadku, kiedy na tylnym panelu lampy świeci się tylko jedna dioda należy 
niezwłocznie podjąć działania w celu wymiany akumulatora na nowy lub przejść na 
zasilanie sieciowe.
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5. Funkcjonalność łączenia lamp

Panel YN204 został wyposażony w specjalne otwory do łączenia takich samych urządzeń.
Połączenie paneli umożliwiają dedykowane, dostępne w zestawie trzpienie. Dzięki
tej funkcjonalności możliwe jest powiększenie powierzchni świecenia za pomocą lamp
o tej samej specy�kacji technicznej.

1. Wkręć trzpienie do gniazd znajdujących się 
 na górnej krawędzi lampy.

2. Spasuj trzpienie z otworami znajdującymi
 się na dolnej krawędzi innej lampy, 
 a następnie zablokuj urządzenia względem
 siebie przesuwając łączone urządzenie
 w lewo (jak na ilustracji). 

A

B

3. Aby rozłączyć lampy od siebie naciśnij
 przycisk zwalniania blokady trzpieni i
 przesuń złączone urządzenie w prawo.

6. Najczęściej spotykane problemy

1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
 a) Zbyt niski poziom baterii. Wymień baterię na nową lub podłącz zasilacz
  sieciowy.
 b) Możliwe uszkodzenie obwodów elektronicznych. Skontaktuj się z 
  serwisem.
2. Niewystarczająca lub niska jasność świecenia.
 a) Zbyt niski poziom baterii. Wymień baterię na nową lub podłącz zasilacz
  sieciowy.
3. Różnice w teście baterii przy różnych stopniach świecenia lampy.
 a) Test pokazuje poziom naładowania baterii w zależności od obciążenia
  urządzenia.
 

Źródło światła
204 diody SMD LED 

Temperatura barwowa 3200K-5500K

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥95

Zakres regulacji mocy 10 - 100%

Żywotność ogniwa led ≥50000h

Moc 12W

7. Dane techniczne

Źródło zasilania Zasilacz 12V 2A lub akumulator NP-F
Wymiary 17,4 x 13,1 x 3,0 cm (bez akcesoriów)
Masa 261 g (bez akcesoriów)

po 102 diody LED 3200 i 5500K

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

Natężenie światła 0,5 m przy temperaturze 5500 K: 1300 lux
0,5 m przy temperaturze 3200 K: 1200 lux

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

www.fripers.pl


