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Lampa błyskowa studyjna z systemem ETTL
YN300W

Instrukcja obsługi

Wstęp
Dziękujemy za zakup produktu Yongnuo. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Podstawowe właściwości lampy YN300W:
•	 obwody elektroniczne w technologii IGBT
•	 duży i czytelny wyświetlacz LCD
•	 praca w trybie Manual i ETTL
•	 obsługa trybu Slave za pomocą transmisji optycznej
•	 obsługa trybów S1 i S2
•	 wyzwalanie przez gorącą stopkę, gniazdo synchro i fotocelę
•	 płynna regulacja mocy
•	 wyzwalanie na pierwszą i drugą kurtynę
•	 obsługa FEC i FEB
•	 możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
•	 obsługa trybu światła modelującego, trybu synchronizacji, trybu użytkownika

Uwagi wstępne
•	 Przed pierwszym uruchomieniem lampy należy upewnić się, czy obudowa nie ma śladów 

uszkodzeń mechanicznych, a modyfikator światła jest odpowiednio zamocowany i zabezpie-
czony. Zdjąć pokrywę palnika i upewnić się, czy palnik i halogen są zamocowane prawidłowo i 
nie są uszkodzone.

•	 Lampę należy podłączać tylko do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym. Nie podłączać 
lampy do uszkodzonego gniazdka, lub za pomocą uszkodzonego przewodu sieciowego.

•	 Przed montażem/demontażem na lampie modyfikatorów światła należy wyłączyć zasilanie 
lampy.

•	 Pomieszczenie, gdzie będzie użytkowana lampa, powinno mieć zapewnioną odpowiednią wen-
tylację. Należy zwrócić baczną uwagę, aby w czasie pracy otwory wentylacyjne w obudowie 
lampy nie były niczym zakryte.

•	 Nie wolno dotykać palnika i halogenu w czasie pracy lampy, a także innych nagrzewających się 
elementów, gdyż grozi to poparzeniami lub pożarem.

•	 Nie wystawiać lampy na działanie wilgoci lub wody. Nie obsługiwać lampy mokrymi rękami.
•	 Nie używać lampy w pomieszczeniach, gdzie mogą występować łatwopalne opary, lub w pobli-

żu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
•	 Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek lampy. Grozi to uszkodzeniem 

lampy, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W razie uszkodzenia lampy należy skon-
taktować się z lokalnym dystrybutorem lub wyspecjalizowanym serwisem.

•	 Przed czyszczeniem lampy, wymianą palnika, halogenu lub bezpiecznika, należy wyłączyć lam-
pę wyłącznikiem sieciowym i odłączyć od niej przewód zasilający.

•	 Lampę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Obsługa i konserwacja
•	 Palnik i halogen należy utrzymywać w czystości. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać miękką 

ściereczką zwilżoną w alkoholu. Nie dotykać palnika i lampy gołymi rękami, przy wymianie 
należy posługiwać się bawełnianymi rękawiczkami lub miękką ściereczką.

•	 Przy wymianie lampy modelującej należy stosować tylko zamienniki zgodne ze specyfikacją 
urządzenia. Przed wymianą halogenu należy odłączyć przewód sieciowy od lampy.

•	 Jeśli lampa nie będzie przez dłuższy czas używana, należy odłączyć ją od sieci.
•	 Przygotowując lampę do transportu należy koniecznie zdemontować żarówkę halogenową, a 

na palnik zamontować plastikową osłonę zabezpieczającą.
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1. Blokada mocowania akcesoriów.
2. Osłona palnika (do transportu).
3. Fotocela.
4. Gniazdo gorącej stopki.
5. Lampa modelująca (halogen).
6. Palnik.
7. Czasza (wyposażenie opcjonalne).
8. Uchwyt parasolki.
9. Gorąca stopka.
10. Gniazdo zasilania.
11. Wyświetlacz LCD.
12. Gniazdo synchro.
13. Port USB.
14. Przycisk TEST / kontrolka naładowania lampy.
15. Przycisk MODE.
16. Przycisk SYNC.
17. Pokrętło.
18. Pokrętło blokady mocowania na statywie.
19. Uchwyt.
20. Gniazdo bezpiecznika.
21. Włącznik / kontrolka zasilania.
22. Przycisk MODEL.
23. Przycisk SET.
24. Uchwyt blokady przegubu.

Opis lampy Opis lampy
1. Blokada mocowania akcesoriów: obrócenie dźwigni w dół i odciągnięcie do tyłu lampy umożliwia 
zdemonotowanie modyfikatora lub osłony palnika.
2. Osłona palnika (do transportu): w czasie przechowywania lub transportu lampy należy zamonto-
wać osłonę na palnik lampy.
3. Fotocela: w czasie pracy w trybie Slave odbiera sygnały sterujące z innej lampy / aparatu.
4. Gniazdo gorącej stopki: służy do podłączenia nadajnika bezprzewodowego lub innych akcesoriów.
5. Lampa modelująca (halogen): 150W E27.
6. Palnik: 300Ws.
7. Czasza (wyposażenie opcjonalne): modyfikator strumienia światła.
8. Uchwyt parasolki: gniazdo Ø8mm do zamocowania parasolki odblaskowej lub dyfuzyjnej.
9. Gorąca stopka: służy do podłączenia odbiornika bezprzewodowego lub przewodu TTL. 
10. Gniazdo zasilania: do podłączenia standardowego przewodu zasilania z sieci.
11. Wyświetlacz LCD: wyświetla bieżące parametry lampy, status, moc błysku, tryb pracy, itp.
12. Gniazdo synchro: do wyzwalania za pomocą przewodu synchro aparatu lub wyzwalacza bezprze-
wodowego.
13. Port USB: umożliwia aktualizację oprogramowania lampy.
14. Przycisk TEST / kontrolka naładowania lampy: zielony kolor świecenia oznacza, że lampa jest w 
trakcie ładowania, natomiast czerwony, że lampa jest naładowana i gotowa do pracy. Przycisk TEST 
służy do wyzwolenia błysku testowego.
15. Przycisk MODE: wybór trybu pracy lampy, lub włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego.
16. Przycisk SYNC: wybór sposobu synchronizacji lampy / trybu pracy lampy modelującej.
17. Pokrętło: służy do regulacji mocy błysku, mocy lampy modelującej, itp.
18. Pokrętło blokady mocowania na statywie: służy do zabezpieczenia lampy ustawionej na statywie.
19. Uchwyt: do wygodnego i bezpiecznego ustawiania lampy.
20. Gniazdo bezpiecznika: 250V T6.3A.
21. Włącznik / kontrolka zasilania: gdy lampa jest włączona, kontrolka zasilania świeci się na czerwo-
no.
22. Przycisk MODEL: włącza / wyłącza lampę modelującą, oraz zmienia tryby pracy lampy.
23. Przycisk SET: umożliwia dostęp do ustaawień parametrów lampy.
24. Uchwyt blokady przegubu: blokuje ustawienie nachylenia lampy.

Opis wyświetlacza LCD
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Przygotowanie lampy do użycia

1. Zamocować lampę na statywie oświetleniowym i zabezpieczyć dokręcając do oporu pokrętło 
blokady.
2. Ustawić pochylenie lampy na przegubie i zablokować ustawienie dźwignią.
3. Zdjąć osłonę palnika, a następnie zamontować (opcjonalnie) modyfikator światła.
4. Zamontować lampę modelującą.

5. Podłączyć przewód zasilający do lampy, a następnie do gniazda sieciowego.
6. Włączyć zasilanie lampy. Zaświeci się kontrolka zasilania, a na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę 
model lampy. Po chwili kontrolka ładowania zaświeci się na czerwono, co będzie oznaczać, że lampa 
jest naładowana i gotowa do pracy.

Wybór metody wyzwalania lampy.
1. Wyzwalanie przez gniazdo PC.
Podłączyć wyzwalacz bateryjny lub sieciowy do gniazda PC (Jack 
6.3mm). Działa w trybie Manual.

2. Wyzwalanie przez fotocelę.
A: Wyzwalanie błyskiem innej lampy (S1, S2). Działa w trybie 
Manual.
B: Wyzwalanie za pomocą lampy Master. Działa w trybie ETTL, 
Manual.

3. Wyzwalanie przez gorącą stopkę.
A: Wyzwalanie za pomocą wyzwalacza YN622C.
B: Wyzwalanie za pomocą przewodu ETTL. Działa w trybie ETTL, 
Manual.

Podstawowe operacje
1. Obsługa panelu sterowania.

przycisk działanie

włącznik zasilania główny włącznik zasilania lampy

MODE krótkie wciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie trybów pracy 
(ETTL, M, speedlite, S1, S2); wciśnięcie i przytrzymanie przycisku na dłuższą 
chwilę spowoduje włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego

SYNC krótkie wciśnięcie przycisku powoduje przełączanie sposobu wyzwalania na 
przednią/tylną kurtynę; jeśli lampa modelująca jest włączona, to przytrzy-
manie wciśniętego przycisku SYNC przez dłuższą chwilę spowoduje włącze-
nie/wyłączenie funkcji ABEI.

SET przycisk SET służy do wyboru opcji w menu lampy, zależnie od wybranego 
trybu pracy, np nr grupy i kanału, FEB, FEC, moc lampy modelującej, itp.

MODEL krótkie wciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie lampy modelującej; 
wciśnięcie przycisku na dłuższą chwilę umożliwi wybór trybu pracy lampy 
modelującej (proporcjonalny/niezależna regulacja mocy)

pokrętło służy do zmiany wartości ustawianych parametrów; zapisanie ustawionej 
wartości i zakończenie edycji odbywa się przez przyciśnięcie pokrętła

TEST gdy lampa się ładuje po błysku, kontrolka świeci się na zielono, gdy lampa 
jest naładowana i gotowa do użycia, kontrolka świeci się na czerwono; wci-
śnięcie przycisku spowoduje wyzwolenie błysku testowego

* Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włączenie się podświetlenia ekranu LCD na kilka 
sekund.

2. Sygnał dźwiękowy.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk MODE aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy 
ma inne brzmienie w zależności od wykonywanej operacji.

sygnał znaczenie działanie

podwójny sygnał lampa została uruchomiona
lampa jest gotowa do użycia

normalne

pojedynczy długi sygnał ładowanie zakończone normalne

dwa potrójne sygnały zadziałało zabezpieczenie 
termiczne, lampa została 

zablokowana

należy odczekać do ostygnię-
cia lampy, z ekranu zniknie 

ikonka zabezpieczenia termicz-
nego

pięć sygnałów proces ładowania nie przebiegł 
pomyślnie, zadziałało zabez-

pieczenie przepięciowe

zrestartować lampę, jeżeli 
problem się będzie powtarzał, 

należy skontaktować się z 
serwisem
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Praca z lampą
1. Tryb ETTL obsługuje FEB, FEC, synchronizację na tylną kurtynę, FEL, sterowanie przez menu apara-
tu, itp.

1. Ustawić tryb pracy lampy jako ETTL przyciskiem MODE.

2. Kompensacja ekspozycji FEC może być ustawiana w zakresie od -3 do 3EV z krokiem 1/3.

Ustawić wartość FEC za pomocą pokrętła.

3. Braketing ekspozycji FEB można ustawić w zakresie 0 do 3 z krokiem 1/3 .
- Wcisnąć przycisk SET, na ekranie pojawi się .
- Ustawić odpowiednią wartość FEB pokrętłem.

* W trybie ETTL wciśnięcie przycisku SET powoduje przełączanie się pomiędzy FEC or FEB. W przy-
padku gdy używane są jednocześnie obie funkcje, na wyświetlaczu będzie pokazana wypadkowa 
obu funkcji zgodnie z sekwencją FEB.
2. Tryb M (Manual) pozwala na ręczną regulację mocy w zakresie 1/128 do 1/1 z krokiem 1/3.

1. Ustawić tryb M za pomocą przycisku MODE.
2. Ustawić moc błysku za pomocą pokrętła.

3. Tryb Slave S1/S2 może być używany z lampą Master pracującą zarówno w trybie Manual, jak i 
ETTL. W obu przypadkach moc lampy jest ustawiana ręcznie za pomocą pokrętła, jak w trybie Manu-
al.

Tryb S1: lampa jest wyzwalana pierwszym błyskiem lampy Master. 
Użycie tego trybu jest wskazane, gdy lampa Master pracuje w trybie 
Manual.

Tryb S2: tryb pomijania przedbłysków. Działanie polega na pomijaniu 
przedbłysków pomiarowych, wysyłanych przez lampę Master, gdy 
pracuje ona w trybie ETTL.

* Pracując w trybie S1/S2 należy wyłączyć w lampie Master funkcję 
redukcji czerwonych oczu oraz tryb bezprzewodowy.

Praca z lampą
4. Tryb Slave bezprzewodowy - transmisja optyczna.
Lampa może współpracować bezprzewodowo jako Slave z inną lampą Master sterowaną optycznie 
(speedlite).
Obsługiwane tryby pracy: ETTL, M.
Kanały transmisji: 1, 2, 3, 4.
Grupy robocze: A/B/C.
Przykładowe sterowniki Master: YN 568EX, 560EX(II), 600EX(RT), wbudowane lampy 7D, 60D, 600D, i 
inne podobne.

1. Ustawić w lampie YN300W  przyciskiem MODE tryb synchronizacji jako 
 .

2. Wciskając przycisk SET wybrać ustawienia grup (odpowiednia pozycja 
zacznie migać na ekranie), a następnie wybrać odpowiednią grupę pokrę-
tłem.

3. Ustawić kanał transmisji wciskając przycisk SET aż odpowiednia pozycja 
na ekranie lampy zacznie migać. Następnie wybrać numer kanału pokrę-
tłem.

4. Ustawienia lampy Master.
Ustawić tryb pracy dla każdej grupy na lampie Master. Szczegółowych informacji na temat ustawień 
lampy Master należy w instrukcji obsługi posiadanej lampy/aparatu.

5. Ustawienia światła modelującego.
Ustawienia światła modelującego, jak tryb proporcjonalny, moc ustawiana ręcznie czy ABEI działają 
niezależnie od trybu pracy lampy błyskowej.

1. Włączanie lampy modelującej.
Krótkie wciśnięcie przycisku MODEL powoduje włączenie/wyłączenie lam-
py. Domyślnie jest ustawiony tryb proporcjonalny. Oznacza to, że w trybie 
pracy Manual moc świecenia halogenu będzie się zmieniać proporcjonal-
nie do ustawionej mocy błysku.
2. Ręczne ustawianie mocy lampy modelującej.
Wcisnąć przycisk MODEL, na wyświetlaczu pojawi się moc lampy pilotu-
jącej. Następnie wcisnąć przycisk SET i pokrętłem ustawić odpowiednią 
wartość z zakresu 10 - 80F. Ustawienia zatwierdzić wciskając pokrętło lub 
przycisk SET. Jeśli lampa modelująca świeci pełną mocą, na ekranie pojawi 
się dodatkowo ikonka FULL.
3. Tryb ABEI.
Aby włączyć/wyłączyć tryb ABEI, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 
SYNC. W momencie wyzwolenia błysku lampa modelująca zostaje wyłą-
czona i zapala się ponownie dopiero, gdy lampa zostaje naładowana i jest 
gotowa do ponownego użycia.

* W trybie transmisji optycznej, po ustawieniu mocy błysku z poziomu menu aparatu wskazane jest 
wyzwolić lampę raz testowo, po czym moc lampy modelującej zostanie dostosowana proporcjonal-
nie do mocy błysku.
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Praca z lampą
6. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Lampa posiada system zabezpieczający palnik i układy elektroniczne 
przed nadmiernym wzrostem temperatury w czasie intensywnej pra-
cy, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia lub znacznego skrócenia 
żywotności podzespołów lampy.

7. Zabezpieczenie przepięciowe.
Gdy w czasie pracy na obwodach wewnętrznych lampy pojawi się 
zbyt wysokie napięcie, zostanie uruchomione automatycznie zabez-
pieczenie przepięciowe. Na ekranie pojawi się komunikat ERR i kod 
błędu 0x01. W takim przypadku należy lampę zrestartować. Jeśli błąd 
nie ustępuje, należy skontaktować się z serwisem.

1. Gdy lampa pracuje w trybie M, jeśli w ciągu 5 minut zostanie wykonane 30 błysków, zabezpiecze-
nie aktywuje się automatycznie. Lampa powróci do normalnego stanu pracy po 5 minutach.
2. W trybie pracy ETTL maksymalna ilość błysków w serii jest określana automatycznie przez lampę 
na podstawie aktualnej mocy błysku.
* Gdy zabezpieczenie termiczne zostanie uruchomione, na ekranie pojawi się migająca ikonka sy-
gnalizująca przegrzanie, oraz będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Lampa nie będzie się przełado-
wywać i błyskać aż do czasu, gdy z ekranu zniknie ikonka zabezpieczenia termicznego. Wtedy lampa 
może powrócić do pracy.

10. Aktualizacja oprogramowania.
1. Należy pobrać najnowsze oprogramowanie ze strony producenta 
(www.hkyongnuo.com).
2. Wyłączyć lampę, a następnie, trzymając wciśnięty przycisk MODE, 
włączyć ją ponownie.  Na ekranie będzie wyświetlony model lampy 
i komunikat FU, oznaczający, że aktualizacja oprogramowania jest 
możliwa.
3. Podłączyć lampę do komputera PC za pomocą przewodu USB - 
mini B (nie załączony do zestawu).
4. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami w progra-
mie, aż do pomyślnego zakończenia aktualizacji.

8. Błąd ładowania lampy.
Jeśli w trakcie pracy lampa po błysku nie naładuje się w ciągu 5 se-
kund, zostanie to uznane automatycznie jako błąd. Na ekranie pojawi 
się komunikat ERR z kodem błędu 0x02. Lampę należy zrestartować, a 
jeśli problem nadal się pojawia, należy skontaktować się z serwisem.

9. Przywracanie ustawień fabrycznych.
Należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski SYNC i SET, aż na 
ekranie pojawi się komunikat CLA. Oznacza to, że zostały przywróco-
ne ustawienia fabryczne lampy.

Najczęściej spotykane problemy.
1. Kontrolka zasilania nie świeci się.
- Sprawdzić, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony do lampy i gniazda sieciowego, oraz 
czy nie jest uszkodzony.
- Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest przepalony.

2. Lampa nie błyska.
- Sprawdzić, czy jest ustawiony odpowiedni tryb wyzwalania.
- Sprawdzić, czy przewód synchro jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdzić, czy nie ma przeszkód pomiędzy jednostką Master a lampą, które mogą zakłócić transmi-
sję.
- Sprawdzić, czy wyzwalacz/przewód TTL jest prawidłowo podłączony do gorącej stopki lampy.

3. Lampa modelująca nie świeci.
- Sprawdzić, czy lampa modelująca jest włączona.
- Sprawdzić, czy żarówka halogenowa nie jest przepalona lub uszkodzona.

4. Zdjęcia są prześwietlone, albo niedoświetlone.
- Sprawdzić ustawienia ekspozycji (migawka, ISO, przysłona) w aparacie.

Specyfikacja.

model lampa studyjna YN300W

moc błysku 300Ws

liczba przewodnia (ISO 100) 58

temperatura barwowa 5500 ~ 6700K

napięcie zasilania 185 ~ 265V AC 50Hz

bezpiecznik 250V T6.3A

lampa modelująca 230V 150W E27

napięcie synchro 3,3V

czas ładowania 0,1 ~ 0,6s

czas trwania błysku 1/33000 ~ 1/800s

zakres regulacji mocy błysku 1/1 ~ 1/128

tryby pracy lampy modelującej ABEI, proporcjonalny, użytkownika, OFF

tryby pracy lampy błyskowej ETTL, M, S1, S2, speedlite (Canon)

złącza gorąca stopka, PC synchro, mini USB

sposoby wyzwalania przez gniazdo PC, gorącą stopkę lub fotocelę

wymiary 312 x 156 x 391mm (bez uchwytu)

waga 3,4kg

zawartość zestawu lampa, halogen, przewód sieciowy, instrukcja

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach urządzenia bez wcze-
śniejszego powiadomienia użytkowników.
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IMPORTER:

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 uszkodze-
nie 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 wy-

łączeniem 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.
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