
Lampa błyskowa makro
YN24EX

Instrukcja obsługi

I. 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!

II. Właściwości
•	 Obsługa	błysku	Master	TTL.
Lampa	YN24EX	obsługuje	FEC,	FEB,	wyzwalanie	na	tylną	kurtynę,	FE	Lock,	funkcję	
światła	modelującego,	dostęp	do	ustawień	przez	Canon	camera	menu.

•	 Błysk	Macro.
W	trybie	Macro	można	regulować	mocą	błysku	każdego	palnika	oddzielnie.

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

•	 Wspomaganie	AF.
Dużej	 mocy	 światło	 LED	 wspomaga	 ustawienie	 ostrości	 w	 każdych	 warunkach	
oświetleniowych.

•	 Gniazdo	synchro.
Lampa	YN24EX	jest	wyposażona	w	gniazdo	synchro	PC,	pozwalające	na	synchroni-
zowanie	lampy	z	aparatami	bez	konieczności	mocowania	na	gorącej	stopce.

•	 Mocowanie	na	obiektywach	o	różnej	średnicy.
Zestaw	 adapterów	 pozwala	 na	 mocowanie	 lampy	 na	 obiektywach	 o	 średnicy:	
52mm,	58mm,	67mm,	72mm.

•	 System	sygnałów	dźwiękowych.
Lampa	 posiada	 sygnalizację	 stanu	 pracy	 lampy	 za	 pomocą	 systemu	 sygnałów	
dźwiękowych.

•	 System	szybkiego	ładowania
Naładowanie	lampy	po	pełnym	błysku	zajmuje	ok.	3s.	Nawet	jeśli	baterie	są	częścio-
wo	zużyte,	ładowanie	trwa	nie	dłużej	niż	4-5s.

•	 Gniazdo	powerpacka.
Lampa	YN24EX	 posiada	 gniazdo	 do	 podłączenia	 zewnętrznego	 powerpacka,	 co	
skraca	czas	ładowania	lampy	i	zwiększa	ilość	błysków	na	jednym	komplecie	lamp.

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

III. 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.	 Wciskając	przyciski	panelu	sterującego	można	obserwować	zmiany	na	wyświe-
tlaczu	lampy	i	w	ten	sposób	zapoznać	się	z	ich	przeznaczeniem.

3.	 Krótkie	wciśnięcie	przycisku	 	powoduje	włączenie	podświetlenia	wy-
świetlacza	LCD,	a	wciśnięcie	i	przytrzymanie	włącza/wyłącza	sygnały	dźwięko-
we.

Przycisk	 	przełącza	pomiędzy	trybami	pracy	TTL/M.
Krótkie	wciśnięcie	przycisku	 	powoduje	przejście	do	ustawień	po-
działu	błysku	między	palnikami.	Długie	wciśnięcie	przycisku	przełącza	wyzwalanie	
na	przednią/tylną	kurtynę.
Krótkie	wciśnięcie	przycisku	 	 lub	 	włącza/wyłącza	wspo-
maganie	AF.	Długie	wciśnięcie	przycisku	 	powoduje	przejście	do	usta-
wień	użytkownika.
4.	 Obracanie	kółkiem	selekcji	zmienia	wartość	parametrów,	np.	mocy	błysku.	Nie-

które	ustawienia	wymagają	zatwierdzenia	przyciskiem	 .



IV. Opis lampy

1.	 Przewód	połączeniowy.
2.	 Światło	wspomagania	AF.
3.	 Palnik	B.
4.	 Mocowanie	palnika.
5.	 Znacznik	standardowego	położenia	(poziom).
6.	 Przycisk	blokady	mocowania.
7.	 Światło	wspomagania	AF.
8.	 Palnik	A.
9.	 Pierścień	montażowy.
10.	 	oznaczenie	palnika	A.
11.	 Zaczepy	montażowe.
12.	 Dzwignie	mocowania	palników.
13.	 oznaczenie	palnika	B.
14.	 Gniazdo	1/4”.
15.	 Stopka.
16.	 Wskaźnik	położenia	(pion).

1.	 Przewód	połączeniowy.
2.	 Wyświetlacz	LCD.
3.	 Przycisk	 	:	krótkie	wciśnięcie	ustawia	podział	błysku	pomiędzy	pal-

nikami;	długie	wciśnięcie	(ok.	2s)	przełącza	synchronizację	na	przednią/tylną	
kurtynę.

4.	 Przycisk	 	:	krótkie	wciśnięcie	włącza/wyłącza	światło	LED;	długie	wci-
śnięcie	włącza/wyłącza	sygnał	dźwiękowy.

5.	 Przycisk	 	:	krótkie	wciśnięcie	przełącza	tryb	pracy	pomiędzy	TTL	i	M.
6.	 Wskaźnik	naładowania/przycisk	TEST:	 	:	czerwona	lampka	oznacza,	że	lam-

pa	jest	naładowana	i	gotowa	do	pracy;	niebieska	-	ładowanie	jest	w	trakcie.	
Wciśnięcie	tego	przycisku	wyzwala	błysk	testowy.

7.	 Przycisk	 	:	zapisuje	ustawienia.
8.	 Uszczelka	gorącej	stopki.
9.	 Przycisk	 	:	włącza	lewe	światło	AF	(dwa	stopnie	jasności	świecenia).
10.	 Przycisk	 	:	Włącza	prawe	światło	AF	(dwa	stopnie	jasności	świecenia).		

Długie	wciśnięcie	powoduje	przejście	do	menu	Ustawień	Użytkownika	Fn.
11.	 Przełącznik	 	:	Włącza/wyłącza	lampę,	w	pozycji	LOCK	blokuje	usta-

wienia	lampy.
12.	 Przycisk	zwolnienia	blokady	mocowania	stopki.
13.	 Dzwignia	blokady	mocowania	stopki.
14.	 Kółko	selekcji.
15.	 Pokrywa	gniazd.
16.	 Gniazdo	zewnętrznego	powerbanku.
17.	 Gniazdo	1/4”	do	mocowania	bracketu.
18.	 Gniazdo	synchro	PC.
19.	 Styki	gorącej	stopki.

III. Opis lampy - panel LCD V. Instrukcja instalacji
1.	Montaż	baterii.
•	 Przesunąć	blokadę	pokrywy	baterii	w	lewo,	a	następnie	pociągnąć	całość	do	

siebie	 (jak	pokazano	na	pierwszym	rysunku).	Pokrywa	baterii	automatycznie	
odskoczy	do	góry.

•	 Włożyć	baterie	do	zasobnika,	zwracając	uwagę	na	prawidłową	biegunowość,	
zgodnie	z	oznaczeniami	wewnątrz	zasobnika.

•	 Zamknąć	pokrywę	i	zasunąć	w	kierunku	przeciwnym	niż	przy	otwieraniu,	aż	do	
zatrzaśnięcia	(zgodnie	ze	strzałkami	na	ostatnim	rysunku).

*	Należy	stosować	standardowe	baterie	AA/R6.	Nie	wolno	stosować	uszkodzonych	
baterii.

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

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

łania	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!



4.	Mocowanie	palników	na	głowicy	lampy.

5.	Regulacja	położenia	palników.
(1)	Wcisnąć	przycisk	blokady	i	obrócić	pierścień	mocowania	do	odpowiedniej	po-
zycji.
(2)	Wcisnąć	przycisk	blokady	położenia	palnika	i	ustawić	pochylenie	palnika	(3)	oraz	
położenie	na	pierścieniu	mocowania	(4).
*	Zakres	regulacji	palników	może	być	ograniczony	zależnie	od	posiadanego	apa-
ratu	i	obiektywu.

6.	Mocowanie	palników	na	obiektywie.
	 1.	Zamocować	na	obiektywie	adapter	odpowiadający	średnicy	posia-
danego	obiektywu.
	 2.	Zamocować	palniki	w	uchwytach	na	pierścieniu.
*	W	 zestawie	 znajdują	 się	 4	 adaptery	
o	 średnicach:	 52mm,	 58mm,	 67mm,	
72mm.
**	Lampa	jest	przeznaczona	do	pracy	z	
obiektywami	macro.	W	przypadku	pra-
cy	z	innymi	obiektywami	może	się	oka-
zać,	że	pierścień	z	 lampami	się	obraca	
w	 trakcie	ustawiania	ostrości.	Wskaza-
ne	 jest	 wtedy	 przełączyć	 obiektyw	 w	
tryb	MF,	aby	zapobiec	samoczynnemu	
obracaniu	się	przed	każdym	zdjęciem.
UWAGA:	W	takim	przypadku	włączona	funkcja	AF	może	doprowadzić	do	uszkodze-
nia	obiektywu.

VI. Podstawowe operacje
•	 Przyciski.
1.	Przycisk	podświetlenia/sygnału	dźwiękowe-
go	 	:	krótkie	wciśnięcie	włącza/wyłącza	
podświetlenie	wyświetlacza	LCD.	Wciśnięcie	na	
ok.	2s	włącza/wyłącza	sygnał	dźwiękowy.

2.	Przycisk	trybu	pracy	 	:	krótkie	wciśnięcie	przełącza	tryb	błysku	TTL/M.

3.	Przycisk	 	krótkie	wciśnięcie	ustawia	podział	błysku	między	palni-
kami.	Długie	wciśnięcie	włącza/wyłącza	synchronizację	na	tylną	kurtynę.

4.	Przycisk	 	krótkie	wciśnięcie	włącza/wyłącza	światło	LED	(wspoma-
ganie	AF).	Wspomaganie	AF	może	się	włączać	automatycznie	przy	wciśniętym	do	
połowy	spustu	migawki	aparatu	(funkcja	Fn	08).
Długie	wciśnięcie	przechodzi	do	Ustawień	użytkownika.

Wcisnąć	 długo	 przycisk	
	 aby	 przejść	 do	

ustawień	 zaawansowa-
nych.

Kółkiem	 selekcji	 wybrać	
funkcję	Fn	08.

Przyciskiem	 	
włączyć	funkcję	(ON).

5.	Kółko	selekcji:	pozwala	szybko	ustawić	parametry	
błysku,	 zależnie	 od	 bieżącego	 trybu	 pracy	 lampy.	
Przycisk	SEL/SET	służy	do	wyboru	lub	zatwierdzania	
ustawień.

6.	 Kontrolka	 naładowania/przycisk	 TEST:	 czerwony	
kolor	oznacza,	 że	 lampa	 jest	naładowana	 i	 gotowa	
do	pracy;	 kolor	 niebieski	 oznacza,	 że	 lampa	 jest	w	
trakcie	 ładowania.	 Wciśnięcie	 przycisku	 wyzwala	
błysk	testowy.

7.	Włącznik	zasilania/LOCK:	przesunięcie	dźwigni	w	
położenie	ON	włącza	lampę,	w	pozycję	OFF	-	wyłą-
cza.	 Dźwignia	w	 położeniu	 LOCK	 powoduje	 zablo-
kowanie	bieżących	ustawień	lampy,	zabezpieczając	
przed	 przypadkowym	 przełączeniem.	 Ekran	 lampy	
wyświetla	bieżące	parametry	pracy.

Kontrolka	ładowania:

wskazanie kontrolki znaczenie działanie
świeci	na	czerwono lampa	naładowana	i	

gotowa	do	użycia
normalne

świeci	na	niebiesko gotowość	do	pracy	w	
trybie	Quick	Flash*

lampa	może	być	użyta	w	
trybie	Quick	Flash

miga rozładowane	baterie;	
lampa	wyłączy	się	auto-
matycznie

wymienić	baterie

Sygnał	dźwiękowy:

sygnał znaczenie działanie

podwójny	sygnał sygnał	dźwiękowy	włączo-
ny,	lampa	uruchomiona

normalne

2x	podwójny	sygnał a.	lampa	jest	w	trakcie	
ładowania
b.	zabezpieczenie	przed	
przegrzaniem

a.	zaczekać	aż	lampa	się	
naładuje
b.	odczekać	3-5	minut,	aż	
lampa	ostygnie	i	zabezpie-
czenie	się	wyłączy

długi	sygnał lampa	jest	naładowania	i	
gotowa	do	pracy

normalne

potrójny	sygnał baterie	są	rozładowane,	
lampa	wyłączy	się	automa-
tycznie

wymienić	baterie

1.	Po	zakończeniu	pracy	z	lampą	należy	wyjąć	z	niej	baterie.
2.	Przy	rozładowanych	bateriach,	gdy	ładowanie	nie	zakończy	się	w	ciągu	20s,	na	
wyświetlaczu	pojawi	się	ikona	niskiego	poziomu	baterii,	a	lampa	wyłączy	się	auto-
matycznie.



Tryb ETTL
1.	W	trybie	ETTL	aparat	dokonuje	pomiaru	warunków	oświetleniowych	w	scenie	
i	automatycznie	dostosowuje	moc	błysku	lampy	do	zastanych	warunków.	W	tym	
trybie	dostępne	są	parametry	jak:	FEC,	FEB,	AE	Lock,	wyzwalanie	na	tylną	kurtynę,	z	
poziomu	menu	aparatu	(Canon).
2.	Można	także	ustawić	FEC	bezpośrednio	w	ustawieniach	lampy,	w	zakresie	-3EV	
~	+3EV	z	krokiem	1/3EV,	wciskając	przycisk	SET/SEL	a	następnie	ustawić	wartość	
parametru	kółkiem	selekcji.

Ustawianie podziału błysku między palnikami .
Możliwe	jest	ustawienie	proporcji	mocy	błysku	pomiędzy	palnikami,	lub	korzysta-
nie	tylko	z	jednego	palnika.	Pozwala	to	na	większą	kontrolę	nad	rozkładem	światła	
i	 tworzeniem	cieni	na	obiekcie.	 Podział	błysku	może	być	 regulowany	w	 zakresie	
8:1	-	1:1	-	1:8	z	krokiem	1/2EV.
1.	Przyciskiem	 	wybrać	tryb	ETTL.
2.	Przyciskiem	 	ustawić	tryb	 .

3.	Za	pomocą	kółka	selekcji	ustawić	proporcję	podziału	błysku.	Przy	przesunięciu	
wskaźnika	maksymalnie	w	lewo	lub	w	prawo	tylko	jeden	palnik	będzie	błyskał.

4.	Błyskał	będzie	tylko	palnik	A	 	lub	B	 .

5.	W	trybie	podziału	błysku	przyciskiem	 	przechodzi	się	do	ustawienia	
wartości	FEC.
*	Po	10	minutach	bezczynności	lampa	automatycznie	wraca	do	ustawień	podziału	
błysku.

*	Ponieważ	 lampa	pracuje	w	trybie	TTL,	parametry	błysku	ustawiane	są	automa-
tycznie.
*	W	przypadku	pracy	z	lampą	bez	włączonej	opcji	 	obydwa	palniki	
będą	błyskać	z	tą	samą	mocą.

FE Lock.
Funkcja	FE	Lock	pozwala	zablokować	ustawienia	ekspozycji	dla	dowolnego	frag-
mentu	sceny.
W	trybie	ETTL	należy	wcisnąć	przycisk	FEL	lub	*	(zależnie	od	modelu	aparatu).
1.	Ustawić	aparat	na	wybrany	element	sceny,	ustawić	ostrość,	a	następnie	wcisnąć	
przycisk	FEL.	Lampa	YN24EX	wyemituje	serię	przedbłysków	i	zapamięta	ustawienia	
.	Na	wyświetlaczu	pojawi	się	przez	chwilę	napis	FEL.
2.	Każdorazowe	wciśnięcie	przycisku	FEL	spowoduje	wyemitowanie	przedbłysków	
i	ustawienie	od	nowa	parametrów	błysku.

*	Jeśli	fotografowany	obiekt	jest	za	daleko,	co	może	powodować	niedoświetlenie	
zdjęcia,	w	wizjerze	pojawi	się	ikonka	 	.	Należy	spróbować	się	przybliżyć	do	obiek-
tu	i	ponownie	użyć	funkcji	FEL.
*	Funkcja	FEL	działa	tylko	przy	lampie	ustawionej	w	tryb	ETTL.
*	Przy	bardzo	małych	obiektach	użycie	 funkcji	FEL	może	nie	odnieść	spodziewa-
nego	efektu.

Kompensacja ekspozycji FEC .
Funkcja	 FEC	 pozwala	 skorygować	 automa-
tyczne	ustawienia	mocy	błysku	w	trybie	ETTL	
w	zakresie	±3EV,	z	krokiem	1/3EV.
1.	 Wcisnąć	 przycisk	 SEL/SET	 aby	 przejść	 do	
ustawień	 FEC.	 Następnie	 kółkiem	 selekcji	
ustawić	odpowiednią	wartość.
2.	Ustawienie	wartość	FEC	na	0	wyłącza	funk-
cję.

Braketing ekspozycji FEB	 .
Funkcja	 FEB	 umożliwia	 wykonanie	 serii	 3	
zdjęć	z	korektą	ekspozycji	w	zakresie	±3EV,	z	
krokiem	1/3EV.
1.	Ustawić	lampę	w	tryb	ETTL.
2.	Wcisnąć	długo	przycisk	 ,	a	na-
stępnie	 kółkiem	 selekcji	wybrać	wartość	 ko-
rekty	ekspozycji.
3.	W	ustawieniach	użytkownika	można	usta-
wić	kolejność	w	serii	zdjęć,	Fn	04.

*	Korzystając	z	funkcji	FEB	należy	ustawić	aparat	w	tryb	zdjęć	pojedynczych.
*	W	przypadku	korzystania	z	funkcji	FEB	jednocześnie	z	włączoną	funkcją	FEC,	usta-
wienia	FEB	zostaną	skorygowane	o	wartość	FEC.
*	Po	wykonaniu	3	zdjęć	funkcja	FEB	wyłączy	się	automatycznie.

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

1.	 Włączyć	 synchronizację	 na	 tylną	 kurtynę	 przez	 długie	 wciśnięcie	 przycisku		
,	aż	do	pojawienia	się	na	wyświetlaczu	ikonki	 .

2.	Aby	wyłączyć	synchronizację	na	tylną	kurtynę	należy	ponownie	długo	wcisnąć	przy-
cisk		 ,	aż	do	zniknięcia	ikonki	 .

*	Synchronizacja	na	tylną	kurtynę	może	współpracować	także	z	trybem	BULB	w	apa-
racie.

Tryb M.
W	trybie	M	moc	błysku	ustawia	się	ręcznie,	w	
zakresie	w	zakresie	1/128	-	1/1,	z	możliwością	
dokładnej	regulacji	z	krokiem	1/3EV.
Istnieją	3	sposoby	pracy	z	lampą	w	trybie	Ma-
nual.

METODA	1	-	obydwa	palniki	błyskają	z	tą	samą	mocą.
1.	Wybrać	tryb	pracy	M	przyciskiem	 .
2.	Kółkiem	selekcji	ustawić	moc	błysku.

METODA	2	-	każdy	z	palników	ma	ustawioną	inną	moc	błysku.
1.	Wybrać	tryb	pracy	M	przyciskiem	 .
2.	Przyciskiem	 	włączyć	 funk-
cję	 .
3.	Przyciskiem	SEL/SET	można	przełączać	 się	
z	ustawianiem	mocy	błysku	pomiędzy	palni-
kami	A	i	B.
4.	Kółkiem	selekcji	ustawia	 się	wybraną	moc	
błysku.

METODA	3	-	błyska	tylko	palnik	A	lub	B.
1.	Podobnie	jak	w	metodzie	2,	należy	zmniejszyć	kółkiem	selekcji	moc	wybranego	pal-
nika	do	1/128,	 i	obrócić	dalej,	aż	do	pojawienia	się	na	wyświetlaczu	informacji	OFF	-	
palnik	został	wyłączony.
2.	Przyciskiem	SEL/SET	przełączyć	się	na	drugi	palnik,	aby	ustawić	potrzebną	moc	bły-
sku.

Ustawienia użytkownika C.Fn.
Ustawienia	użytkownika	pozwalają	dopasować	
wybrane	funkcje	lampy	do	własnych	potrzeb.
1.	 Długie	wciśnięcie	 przycisku	 	 po-
woduje	 przejście	 do	menu	ustawień	użytkow-
nika	C.Fn.



C.Fn parametry funkcja

Fn	01 ON	/	OFF ON:	funkcja	oszczędzania	energii	włączona
OFF:	wyłączona

Fn	03 ON	/	OFF ON:	funkcja	FEB	auto	cancel	włączona
OFF:	wyłączona

Fn	04 00	/	01 00:	sekwencja	FEB:	0	->	-	->	+
01:	-		->	0	->	+

Fn	08 00	/	01	/	02 00:	wspomaganie	AF	wyłączone
01:	wsp.	AF	na	I	stopniu	jasności
02:	wsp.	AF	na	II	stopniu	jasności

Fn	20 ON	/	OFF ON:	sygnał	dźwiękowy	włączony
OFF:	wyłączony

2.	 Obracając	 kółkiem	 selekcji	 należy	 wybrać	
funkcję	do	edycji.

3.	Przyciskiem	SEL/SET	ustawia	się	wartość	pa-
rametru	funkcji.

4.	 Wciśnięcie	 przycisku	 	 powoduje	
zapisanie	ustawień	i	wyjście	z	menu	C.Fn.

Fn	E1 OFF/03/05/10/30/60 Czas	bezczynności,	po	którym	nastąpi	przejście	
lampy	w	stan	uśpienia.	Po	upływie	kolejnego	
przedziału	czasowego,	gdy	lampa	nadal	będzie	
nieużywana,	automatycznie	się	wyłączy.
3	/	5	/	10	/	30	/	60	minut.
OFF:	funkcja	wyłączona

Fn	E2 07/15/30/OFF Czas	podświetlenia	wyświetlacza	LCD,	7	/	15/	30s.
OFF	-	podświetlenie	włączone	cały	czas,	aż	do	
wyłączenia	przyciskiem	przez	użytkownika.

Fn	E3 ON	/	OFF ON:	wczytanie	domyślnych	ustawień	lampy.
OFF:	brak	działania	(domyślnie).

*	Funkcje	Fn	01	-	Fn	20	są	zgodne	z	menu	lampy	zewnętrznej	w	aparatach	Canon	i	mogą	
być	ustawiane	z	poziomu	aparatu.
*	Funkcje	Fn	E1	-	Fn	E3	mogą	być	ustawiane	tylko	z	poziomu	menu	lampy.

VI. 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.
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.

IMPORTER:

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

Specyfikacja
technologia	wykonania	obwo-
dów

IGBT	-	tranzystory	bipolarne	z	izolowaną	bramką

pokrycie	błyskiem pionowo:	±90˚
poziomo:	60˚	do	wewnątrz;	30˚	na	zewnątrz
regulacja	na	pierścieniu:	50˚	w	górę,	30˚	w	dół

tryby	błysku ETTL,	M

ilość	błysków	na	jednym	komple-
cie	baterii

200-2500

temperatura	barwowa 5600K

złącza gorąca	stopka,	synchro	PC,	battery	pack

liczba	przewodnia dwie	głowice:	24/79
jedna	głowica:	26/85		,	ISO	100

podział	błysku	między	palnikami 8	:	1		-		1	:	1		-		1	:	8

zasilanie 4x	baterie	AA/R6	lub	akumulatory	Ni-MH

czas	ładowania ok.	3s

regulacja	błysku 1/128	do	1/1	z	krokiem	1/3EV

wymiary sterownik:	175x105x160mm
palnik:	251x49x107mm

waga	zestawu 998g

inne	funkcje podział	błysku	między	palnikami,	synchronizacja	
na	tylną	kurtynę,	wspomaganie	AF	(LED),	FEC,	FEB,	
FEL,	sygnał	dźwiękowy,	automatyczne	zapisywanie	
ustawień,	gniazdo	PC,	gniazdo	powerpacka,	tryb	
oszczędzania	energii,	zabezpieczenie	przed	prze-
grzaniem,	Ustawienia	użytkownika

zawartość	zestawu lampa,	torba,	instrukcja,	4x	pierścienie	mocujące



IMPORTER:

YN24EX

pieczęć	sklepunr	seryjny data	sprzedaży

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	zasilania.	

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	lampy	
należy	poczekać	co	najmniej	10minut		aż	wystygną,	aby	uniknąć	oparzenia	podczas	demontażu	akcesoriów	
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	dyfuzo-

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

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	akcesoria-

mi.	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	modelu	
lampy.

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

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,	ko-
pii	dowodu	zakupu	(paragon,	faktura	VAT,	lub	inny	dowód	zakupu)	oraz	danych	teleadresowych.

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	użytkowania,	
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,	kondensa-
tory)	objęte	są	6-miesięczną	gwarancją	rozruchową.

10.	Nie	udziela	się	gwarancji	na	użytkowanie	sprzętu	w	sposób	niezgodny	z	jego	przeznaczeniem,	
Gwarancją	nie	są	objęte	usterki	spowodowane:	uszkodzeniem	mechanicznym	(np.	powstałe	

w	wyniku	przeciążenia,	rzucania,	łamania,	wyginania,	zalania,	rozbicia,	zapiaszczenia,	itp)	oraz	
niewłaściwą	konserwacją.

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

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

13.	 W	ramach	gwarancji	zapewnia	się	bezpłatne	usunięcie	usterek	wynikających	z	wad	materiało-
wych	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	uprawnień	
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	doko-
nywania	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	przezna-
czeniem	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.


