
Reporterska lampa błyskowa
Yongnuo YN-320EX S

Instrukcja obsługi

1. Opis lampy

2

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 wolno 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 dotykać palnika i lampy modelującej gołymi rękami.
5. Należy zapobiegać dostaniu się do wnętrza urządzenia metalowych elementów.
6. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
7. Nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek urządzenia. 
W przypadku nieprawidłowego działania wyzwalacza należy zgłosić się do sklepu, 
gdzie sprzęt został zakupiony.
8. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że zarówno lampa jak i wszystkie akcesoria 
są poprawnie zamocowane.
9. Nie wyzwalać lampy w bliskiej odległości od przedmiotów, ludzi i zwierząt, gdyż może
 to powodować oparzenia, uszkodzenia lub utratę wzroku lub pożar.

 
8.  Pokrywa komory baterii
9.  Komora baterii
10.  Gniazdo USB
11.  Przycisk zasilania lampy
12.  Przycisk SET - wybierania / zatwierdzania, klawisze nawigacyjne
13.  Przycisk TEST / kontrolka stanu lampy
14.  Przycisk funkcyjny 1 (podświetlenie LCD / sygnał dźwiękowy)
15. Przycisk funkcyjny 2 (wybór trybu błysku / tryb bezprzewodowy)
16. Przycisk funkcyjny 3 (wybór grupy / kanału błysku bezprzewodowego)
17. Przycisk funkcyjny 4 (zmiana zoomu palnika / menu funkcji zaawansowanych)
18. Wyświetlacz LCD

 
1.  Gorąca stopka
2.  Pierścień blokady gorącej 
 stopki
3.  Dioda wspomagania AF
4.  Czujnik 2.4 Ghz
5.  Palnik lampy
6.  Dyfuzor szerokokątny
7.  Odbłyśnik
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2. Przegląd ekranu LCD

Tryb TTL

TTL: Ikona 
trybu TTL

Tryb M - Manualny

Tryb bezprzewodowy - nadajnik (MASTER)

Wartość 
kompensacji
błysku

       : Ikona 
synchronizacji HSS

       : Ikona 
synchronizacji na
drugą kurtynę

        : Ikona lampy
na aparacie

     : Ikona sygnału
dźwiękowego

        : Ikona poziomu
naładowania baterii

        : Ikona trybu
zoomu palnika

M: Ikona 
trybu manualnego

Wartość 
mocy błysku

Tryb MULTI - Stroboskopowy

MULTI: Ikona 
trybu 
stroboskopowego

Wartość 
mocy błysku

Liczba błysków
w trybie MULTI

Częstotliwość 
błysków
w trybie MULTI

M/MULTI/TTL
Ikona trybu 
błysku

Ch: Kanał
transmisji
bezprzewodowej

Podgląd kanału
transmisji
bezprzewodowej

Gr: Grupa
transmisji
bezprzewodowej

:Błysk lampy master
- włączony

:Błysk lampy master
- wyłączony

:Ikona komunikacji
optycznej

:Ikona komunikacji
radiowej

:Ikona trybu MASTER

Tryb bezprzewodowy - odbiornik (SLAVE)

M/MULTI/TTL
Ikona trybu 
błysku

Podgląd kanału
transmisji
bezprzewodowej

Gr: Grupa
transmisji
bezprzewodowej

Wartość 
mocy błysku

Ch: Kanał
transmisji
bezprzewodowej

:Błysk lampy slave
- włączony

:Błysk lampy slave
- wyłączony

:Ikona trybu SLAVE

: Tryb Ss komunikacji
optycznej

: Tryb S1 komunikacji
optycznej

: Tryb S2 komunikacji
optycznej

:Ikona komunikacji
optycznej

:Ikona komunikacji
radiowej
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Opis sygnałów dźwiękowych

Sygnał dźwiękowy Znaczenie Działanie

2 krótkie dźwięki

Poczwórne dźwięki
dwa razy

1 długi dźwięk

Długie dźwięki

3 krótkie dźwięki

1. Sygnał dźwiękowy został włączony
2. Lampa jest włączona i gotowa do pracy

Ładowanie lampy jeszcze się nie 
zakończyło

Lampa jest w pełni naładowana i gotowa
do użycia

Rozładowany akumulator, lampa 
wyłączy się automatycznie

Lampa jest w trybie uśpienia i wyłączy
się automatycznie

Poprawne

Poprawne

Należy poczekać do pełnego 
naładowania lampy

Należy wymienić akumulator
na naładowany

Należy wyłączyć i włączyć 
ponownie lampę

Instalowanie baterii/akumulatorków w lampie

1.  Otwórz pokrywę komory baterii w lampie zgodnie z ilustracją nr 1.
2. Umieść baterie w komorze baterii lampy pamiętając o spasowaniu biegunów.
3. Zamknij pokrywę komory baterii w lampie zgodnie z ilustracją nr 3.

Środki ostrożności

1.  Do zasilania lampy używaj baterii alkalicznych AA lub akumulatorków NI-MH AA 
2. Przechowuj baterie z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
3. W przypadku, gdy lampa nie jest używana przez dłuższy czas, należy pamiętać
 o wyjęciu z niej baterii.

4. Podstawowe operacje

Montaż i demontaż lampy na aparacie

1. Wsuń do końca stopkę mocowania 
 lampy błyskowej do gniazda gorącej 
 stopki w aparacie.

2. Za pomocą pierścienia blokady stopki 
 zablokuj lampę w gnieździe gorącej stopki.
 Obróć pierścień maksymalnie w lewą
 stronę (zgodnie z piktogramem nad
 stopką).

3. Aby zdemontować lampę obróć
 pierścień blokady stopki maksymalnie
 w prawo. Odblokowaną lampę wysuń 
 z gniazda gorącej stopki na aparacie.

3. Opis sygnałów lampy

Kontrolka stanu lampy

Kolor i status
diody Znaczenie Działanie

Czerwony - świeci

Niebieski - świeci

Niebieski - miga

Czerwony - miga

Niebieski i czerwony 
- migają

PoprawneLampa jest naładowana i gotowa do 
wyzwolenia błysku

Należy poczekać do pełnego 
naładowania lampy

Lampa nie jest w pełni naładowana /
ładuje się

1. Niski poziom naładowania akumulatora
2. Ostrzeżenie przed przegrzaniem lampy

Ostrzeżenie przed przegrzaniem lampy

Zostało uruchomione zabezpieczenie 
przed przegrzaniem lampy

Natychmiast wyłącz urządzenie
i poczekaj do momentu, aż 
zniknie alert przegrzania lampy

Zmniejsz ilość błysków na minutę,
lub wyłącz urządzenie i poczekaj 
do momentu, ostygnięcia lampy

1. Wymień akumulator w lampie
2. Zmniejsz ilość błysków na minutę,
lub wyłącz urządzenie i poczekaj 
do momentu, ostygnięcia lampy

3 dźwięki

Ekspozycja zbyt słaba
Ustawić kompensację ekspozycji,
zmienić parametry ekspozycji lub 
oświetlenie sceny

3 krótkie dźwięki
dwa razy Ekspozycja zbyt mocna

Ustawić kompensację ekspozycji,
zmienić parametry ekspozycji lub 
oświetlenie sceny

1 2 3

1

2

3



6. Tryby błysku
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Włączanie i wyłączanie lampy

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 zasilania lampy. Lampa się uruchomi i zacznie
 ładować.  Gdy po włączeniu lampy wskaźnik 
 naładowania zaświeci się na czerwono,
 lampa będzie gotowa do użycia. Jeśli ładowanie 
 nie zakończy się w ciągu 20s, na wyświetlaczu 
 LCD zapali się wskaźnik niskiego poziomu baterii 
 i lampa automatycznie się wyłączy. należy 
 wymienić baterie.
2. Po zakończeniu pracy z lampą należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania 
 lampy przez ok 2s. Wskazane jest wyjmowanie baterii każdorazowo po zakończeniu 
 używania lampy.

Błysk testowy

1. Kiedy kontrolka stanu lampy zaświeci na 
 czerwono, można nacisnąć przycisk <TEST> 
 - lampa wyzwoli błysk testowy.

I. TTL: Tryb z automatyką pomiaru błysku

1. Naciskając przycisk funkcyjny 2 <MODE>
 wybierz tryb błysku lampy TTL. W trybie TTL
 aparat dokonuje pomiaru warunków 
 oświetleniowych w scenie i automatycznie 
 dostosowuje moc błysku lampy. W tym trybie 
 można korygować moc błysku za pomocą 
 parametrów FEC, FEB, FE Lock.

Kompensacja ekspozycji FEC

1. W trybie TTL za pomocą klawiszy
 nawigacji <LEWO/PRAWO> można
 zmieniać kompensację ekspozycji. 
 Parametr FEC pozwala dokładniej 
 dopasować parametry błysku w
 trybie TTL do własnych potrzeb. 
 Kompensację można regulować w 
 zakresie ±3EV z krokiem 1/3 lub 1/2 EV.

Uwaga!

Wartość FEC ustawiona na lampie ma większy priorytet niż ta ustawiona w menu aparatu. 

Braketing ekspozycji FEB
Funkcja FEB jest ustawiana z poziomu aparatu, w zakresie ±3EV z krokiem 1/3 lub 1/2EV. 
Po włączeniu funkcji FEB kolejne trzy zdjęcia zostaną wykonane w sekwencji, z korektą 
ekspozycji, np „ekspozycja prawidłowa / zdjęcie prześwietlone / zdjęcie niedoświetlone ”.

Blokada ekspozycji FE Lock
Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić aparat tak, aby obiekt, na którym ma być 
zablokowana ekspozycja, znajdował się pośrodku sceny, następnie wcisnąć przycisk [ * ] 
na aparacie. Lampa wyzwoli przedbłyski pomiarowe, potrzebne do ustawienia 
prawidłowej mocy lampy. Następnie można ustawić kadr według uznania i wykonać 
zdjęcie.

Uwaga!

Funkcja FE Lock działa tylko z modelami aparatów, które ją obsługują. Należy zapoznać się
z instrukcją obsługi posiadanego modelu aparatu.

II. M: Tryb manualny

1. Naciskając przycisk funkcyjny 2 <MODE>
 wybierz tryb błysku lampy M. W tym 
 trybie moc błysku ustawia się ręcznie wg
 potrzeb. Zakres regulacji 1/128 - 1/1.
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Uwaga!

Przy rozładowanych bateriach spada szybkość ładowania lampy, co może powodować 
spowolnienie wyzwalania kolejnych błysków. W takim przypadku należy zmniejszyć 
w ustawieniach częstotliwość i/lub moc błysku, lub wymienić baterie na nowe.

2. Regulacja mocy błysku w trybie M odbywa się
 za pomocą klawiszy nawigacji <LEWO/PRAWO> 
 jest możliwa zgrubna regulacja mocy. Za 
 pomocą klawiszy nawigacji <GÓRA/DÓŁ> jest
 możliwa regulacja dokładna co 0.3 mocy błysku.

III. MULTI: Tryb stroboskopowy

1. Naciskając przycisk funkcyjny 2 <MODE>
 wybierz tryb błysku lampy MULTI. W tym trybie 
 można ustawić moc pojedynczego błysku, 
 częstotliwość oraz ilość błysków w serii.

2. Aby zmienić wartość mocy błysku użyj 
 przycisków nawigacyjnych <LEWO/PRAWO>. 
 Regulacja mocy jest możliwa w zakresie 
 1/1 - 1/128 co 8 kroków. Aby zmienić pozostałe 
 parametry w trybie MULTI należy użyć przycisku 
 zatwierdzania <SET>. Każdorazowe naciśnięcie
 podświetli sekcję ilości błysków lub ich 
 częstotliwości. Regulacja wartości jest możliwa
 za pomocą przycisków nawigacyjnych <LEWO/PRAWO>. Wybraną wartość ilości
 oraz częstotliwości błysków należy zatwierdzić przyciskiem <SET>.

7. Funkcje dodatkowe

ZOOM: Ustawienia zoomu palnika

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <Zm/Fn>,
 aby podświetlić na wyświetlaczu wartość
 zoomu palnika. 

2. Regulacja wartości zoomu palnika odbywa
 się za pomocą klawiszy nawigacji <LEWO/
 PRAWO> i jest możliwa w zakresie 
 24, 50, 70, 105 mm.

Uwaga!

Przy zastosowaniu wbudowanego dufyzora szerokokatnego, wartosc zoomu bedzie
ustawiona i zablokowana na wartosci 14 mm.

Tryb oszczędzania baterii

Lampa YN-320EX posiada funkcję oszczędzania 
energii, której sposób działania jest zależny od 
bieżącego trybu pracy lampy. Np. lampa 
zamocowana na sankach aparatu przejdzie w stan
uśpienia po 90 sekundach bezczynności. W trybie
bezprzewodowym jako lampa SLAVE, przechodzi
w stan uśpienia po 5 minutach bezczynności. Aby przywrócić lampę do pracy, należy
nacisnąć przycisk <TEST>.

Zabezpieczenie termiczne

Jeśli lampa jest używana zbyt intensywnie, może
zostać uruchomione ostrzeżenie przed 
przegrzaniem. Lampa będzie sie ładować znacznie 
wolniej niż normalnie, a kontrolka ładowania 
zacznie migać na niebiesko lub czerwono. Jeśli 
lampa nadal będzie pracować mimo sygnalizacji 
przegrzania, może zostać uruchomione 
zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim 
przypadku na wyświetlaczu lampy ekran wyświetli
komunikat <O.H>, zaś kontrolka ładowania bedzie 
migać na niebiesko i czerwono, a lampa zostanie 
zablokowana.
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Uwaga!

1.  W przypadku włączenia się zabezpieczenia przed przegrzaniem należy odczekać 
 przynajmniej 3 do 5 minut aż do wyłączenia się zabezpieczenia.
2. Przy wykonywaniu serii zdjęć, należy w miarę możliwości ograniczyć moc lampy 
 do 1/4 lub niżej, aby zapobiec przegrzewaniu się lampy.
3. Zabezpieczenie przed przegraniem może uruchomić się także z powodu
 podniesienia się temperatury baterii, wówczas należy je wyjąć z komory baterii 
 i pozostawić na 10 minut do przestygnięcia.

Sygnał dźwiękowy

Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk funkcyjny 1 [            ]
aby aktywować, lub dezaktywować sygnał dźwiękowy.
Aktywowany sygnał dźwiękowy zostanie 
zakomunikowany krótkim sygnałem dźwiękowym. 
Sygnał dźwiękowy może być także włączony lub 
wyłączony w menu ustawień zaawansowanych pod
pozycją <So nd>.

Automatyczne zapisywanie ustawień

Lampa automatycznie zapisuje bieżące ustawienia parametrów. Przy ponownym 
uruchomieniu zostają one automatycznie wczytane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Wciśnięcie jednocześnie i przytrzymanie przycisków 
funkcyjnych 2 i 3 przez ok. 2s spowoduje przywrócenie 
wszystkich ustawień lampy, poza ustawieniami 
zaawansowanymi.

Aktualizacja oprogramowania

Lampa YN-720 ma możliwość aktualizacji oprogramowania �rmowego poprzez wbudowane
gniazdo micro USB. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony producenta
www.hkyongnuo.com

Po pobraniu aktualizacji należy podłączyć lampę przewodem USB do komputera
i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w oprogramowaniu producenta.

8. Funkcje zaawansowane

HSS: Synchronizacja z krótkimi czasami migawki 
W trybie HSS (FP) błysk lampy YN-320EX może być zsynchronizowany z czasami migawki
do 1/8000s. Funkcja ta przydaje się w warunkach pracy na małej przysłonie podczas 
bardzo słonecznego dnia, lub w przypadku chęci „zamrożenia” szybko poruszającego się
obiektu. Funkcja HSS jest załączana automatycznie w przypadku wykrycia pracy aparatu
powyżej nominalnych wartości synchronizacji z migawką aparatu. Wówczas na 
wyświetlaczu lampy pojawi sie ikona <       > symbolizująca pracę w tym trybie.

Uwaga!

Funkcja HSS nie będzie aktywowana w przypadku trybu błysku MULTI oraz podczas 
bezprzewodowego wyzwalania w trybie SLAVE oraz MASTER.

Synchronizacja na drugą kurtynę 
Synchronizacja błysku lampy na tylną kurtynę przy zastosowaniu jednocześnie 
stosunkowo długich czasów otwarcia migawki pozwala na uzyskanie efektu smugi za 
poruszającym się obiektem. Aktywacja tego trybu synchronizacji jest możliwa z poziomu
menu w aparacie. Aktywna funkcja będzie sygnalizowana ikoną <        >  na ekranie 
symbolizującą pracę w tym trybie.

Redukcja efektu czerwonych oczu

Aby zapobiec pojawianiu się na zdjęciach nienaturalnego zaczerwienienia oczu osób
fotografowanych w słabych warunkach oświetleniowych, tuż przed wyzwoleniem 
migawki lampa automatycznie emituje trzy błyski o ograniczonej mocy. Aktywacja tego
trybu synchronizacji jest możliwa z poziomu menu w aparacie.

Uwaga!

Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu jest niedostępna w trybie bezprzewodowego
błysku oraz trybie błysku stroboskopowego.

Wsparcie dla trybu zdjęć seryjnych

Lampa YN-320EX wspiera błysk dla trybu zdjęć seryjnych w aparacie.  Funkcja jest 
załączana automatycznie w momencie ustawienia w aparacie trybu zdjęć seryjnych.

Uwaga!

W przypadku błysku podczas zdjęć seryjnych, lampa powinna być zaopatrzona w nowe
baterie lub świeżo naładowane akumulatorki - w innym przypadku, może nastąpić 
niedoświetlenie lub brak błysku dla niektórych zdjęć z serii.
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9. Bezprzewodowe wyzwalanie lampBłysk odbity

Robienie zdjęć z błyskiem odbitym polega na 
skierowaniu palnika lampy w stronę płaszczyzny 
odbijającej, jak ściana czy su�t. Światło odbijając się od
płaszczyzny pada na fotografowany obiekt. Dzięki temu
cień za obiektem jest redukowany i uzyskujemy bardziej 
naturalne oświetlenie ujęcia. Jeśli płaszczyzna od której 
odbijamy światło jest zbyt daleko, odbite światło może 
być zbyt słabe by uzyskać odpowiednią ekspozycję. 
Najlepsze efekty daje odbicie świata od jasnych, białych 
powierzchni. Jeśli powierzchnia odbijająca jest innego 
koloru, może to spowodować zmianę barwy zdjęcia. 

Aby skorzystać z wbudowanego odbłysnika, należy go 
wysunąć razem z dyfuzorem z głowicy lampy, 
a następnie sam dyfuzor wsunąć z powrotem. Użycie 
odbłyśnika spowoduje powstawanie odbłysku w oczach 
modela ipowstawanie efektu tzw. „kociego oka”. 
Optymalne efekty przy pracy z odbłyśnikiem uzyskuje 
się, gdy głowica lampy jest skierowana do góry 
(90 stopni). 

Odbicie światła z użyciem wbudowanego odbłyśnika

Wyciągnąć z głowicy płytkę dyfuzora razem z 
odbłyśnikiem, a następnie odbłyśnik wsunąć z 
powrotem do głowicy. Światło po przejściu przez 
dyfuzor będzie miękkie i bardziej naturalne. 
Użycie dyfuzora spowoduje skrócenie wartości 
zoom do 14mm. Po wyciągnięciu dyfuzora wartość 
zoom zostanie automatycznie zablokowana na 
14mm i nie będzie możliwości jej zmiany.

Użycie dyfuzora szerokokątnego

I. Komunikacja radiowa - tryb Master

Lampa YN-320EX wspiera bezprzewodowe wyzwalanie lamp za pomocą komunikacji 
radiowej (opartej na wyzwalaczu RF602/603) oraz optycznej. Radiowy zasięg pracy wynosi do 
100 m, zaś optyczny do 25 m lub 15 m na otwartej przestrzeni.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 2 <MODE> aby uruchomić menu
 wyboru trybu komunikacji 
 bezprzewodowej.

2. Klawiszem nawigacyjnym <LEWO/
 PRAWO> wybierz tryb RF MASTER. Wybór 
 zatwierdź przyciskiem <SET>.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 4 <Zm/Fn>. Klawiszami
 nawigacyjnymi <GÓRA/DÓŁ> wybierz
 funkcję zaawansowaną 04. Następnie
 wybierz rodzaj transmisji radiowej 02 lub 
 03 (odpowiednio nadajnik RF602 lub 
 RF603).

4. Aby wybrać grupę błysku użyj przycisku
 funkcyjnego 3 <Gr/CH>. Wartość w
 polu Gr będzie się zmieniała z każdym
 naciśnięciem przycisku funkcyjnego 3.

5. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2s. przycisk
 funkcyjny 3<Gr/CH> aby podświetlić
 wartość Ch. Za pomocą klawiszy 
 nawigacyjnych <LEWO/PRAWO> ustaw
 odpowiedni kanał (1-16).
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III. Komunikacja optyczna - tryb Master

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 2 <MODE> aby uruchomić menu
 wyboru trybu komunikacji 
 bezprzewodowej.

2. Klawiszem nawigacyjnym <LEWO/
 PRAWO> wybierz tryb        MASTER. Wybór 
 zatwierdź przyciskiem <SET>. Lampa 
 zostanie ustawiona w trybie błysku TTL. Podczas pracy z lampą na aparacie, 
 emitowany będzie przedbłysk wyzwalający lampy pracujące w trybie SLAVE

6. Lampa YN-320EX ma możliwość wyłączenia
 błysku w trybie MASTER. Aby dokonać zmiany
 w tym aspekcie naciśnij przycisk zatwierdzania
 <SET> - w górnej części ekranu podświetli się
 ikona <         > - błysk w trybie master, lub ikona
 <         > - brak błysku w trybie master. Za 
 pomocą klawiszy nawigacyjnych <LEWO/
 PRAWO> można dokonać zmiany ustawień.
 Wybrane ustawienie należy zatwierdzić przyciskiem <SET>.

7. Wybór trybu błysku w komunikacji radiowej jest ograniczony do manualnego
 lub stroboskopowego. Aby dokonać zmiany między trybami należy użyć przycisku
 funkcyjnego 2 <MODE> i wybrać za pomocą klawiszy nawigacyjnych <LEWO/
 PRAWO> tryb M lub MULTI.

II. Komunikacja radiowa - tryb Slave

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 2 <MODE> aby uruchomić menu
 wyboru trybu komunikacji 
 bezprzewodowej.

2. Klawiszem nawigacyjnym <LEWO/
 PRAWO> wybierz tryb RF SLAVE. Wybór 
 zatwierdź przyciskiem <SET>.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 4 <Zm/Fn>. Klawiszami
 nawigacyjnymi <GÓRA/DÓŁ> wybierz
 funkcję zaawansowaną 04. Następnie
 wybierz rodzaj transmisji radiowej 02 lub 
 03 (odpowiednio nadajnik RF602 lub 
 RF603).

4. Wybór grupy i kanału jest tożsamy jak w punkcie dotyczącym ustawień dla lampy
 w trybie MASTER. Ustawienia dotyczące trybu błysku (M lub MULTI) oraz ich 
 parametrów są nadawane z lampy nadrzędnej MASTER po uprzednim ustawieniu
 grupy błysku.

3. Lampa YN-320EX ma możliwość wyłączenia
 błysku w trybie       MASTER. Aby dokonać 
 zmiany naciśnij przycisk zatwierdzania 
 <SET> - w górnej części ekranu podświetli 
 się ikona <         > - błysk w trybie master, lub 
 ikona <         > - brak błysku w trybie master. 
 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych <LEWO/
 PRAWO> można dokonać zmiany ustawień. 
 Wybrane ustawienie należy zatwierdzić 
 przyciskiem <SET>.

Lampa YN-320EX oferuje możliwość komunikacji optycznej w trybie MASTER z lampami
systemowymi Sony (m.in. HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F32M). Domyślny kanał komunikacji
z lampami systemowymi Sony to CH1.  TTL jest domyślnym i jedynym trybem błysku
w przypadku komunikacji optycznej z lampami Sony.

IV. Komunikacja optyczna - tryb Slave
Lampa YN-320EX oferuje możliwość komunikacji optycznej w trybie SLAVE w trzech
kon�guracjach: 

Ss Kon�guracja trybu SLAVE w którym lampa odbiera sygnał z lamp systemowych
 Sony. Umożliwia zdalną pracę w ustawieniach nadawanych przez lampę MASTER.
 Domyślny kanał komunikacji dla lamp Sony: CH1

S1 Kon�guracja w której lampa SLAVE 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 Kon�guracja podobna do S1, z tym że pomijane są przedbłyski pomiarowe 
 emitowane w trybie TTL. Dzięki temu lampa ma możliwość pracy z lampami 
 MASTER w trybie TTL. 
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1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2s. przycisk
 funkcyjny 2 <MODE> aby uruchomić menu
 wyboru trybu komunikacji bezprzewodowej.

2. Klawiszem nawigacyjnym <LEWO/ PRAWO> 
 wybierz tryb Ss, S1 lub S2 (SLAVE). Wybór 
 zatwierdź przyciskiem <SET>. 

3. Kon�guracja S1 lub S2 (SLAVE) umożliwia regulację mocy błysku lampy w zakresie
 1/1 do 1/128 oraz regulację pokrycia błysku (zoom). Zmiana wartości mocy błysku
 jest możliwa za pomocą klawiszy nawigacyjnych <LEWO/PRAWO> - zgrubnie, lub
 <GÓRA/DÓŁ> - dokładnie, co 0.3 mocy błysku. Zmiana wartości zoomu palnika
 odbywa się tak samo jak w punkcie 7 instrukcji.
 

10. Menu funkcji zaawansowanych (Fn)
Menu funkcji zaawansowanych pozwala na spersonalizowanie niektórych funkcji lampy, 
aby były lepiej dostosowane do potrzeb użytkownika. Aby wejść do menu funkcji
zaawansowanych, należy nacisnąć i przytrzymać dłużej przycisk funkcyjny 4 <Zm/Fn>.

Nawigacja w menu funkcji zaawansowanych odbywa się za pomocą przycisków 
nawigacyjnych <GÓRA/DÓŁ>. Edycji parametrów funkcji dokonuje się za pomocą przycisków
nawigacyjnych <LEWO/PRAWO>. Przyciskiem <SET> powraca się do głównego ekranu 
lampy.

Lista funkcji zaawansowanych (C.Fn)

C.Fn 01 - Funkcja oszczędzania energii
SL EP on: Funkcja oszczędzania energii 
  aktywowana
SL EP --:  Funkcja oszczędzania energii 
  dezaktywowana

C.Fn 02 - Auto wyłączenie lampy na aparacie
SE of 15:  Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 15 minutach
SE of 30:  Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 30 minutach
SE of 1H: Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 60 minutach
SE of 2H: Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 120 minutach

C.Fn 03 - Auto uśpienie i wyłączenie lampy SLAVE
Sd 5/30:  Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 5 minutach, a 30 wyłączy się
Sd 15/1H: Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 15 minutach, a 60 wyłączy się
Sd  30/2H: Lampa przejdzie w stan uśpienia 
  po 30 minutach, a 120 wyłączy się

C.Fn 04 - Tryb wyzwalania lampy RF602/RF603
rF 60 2:  Ustawienie wbudowanego 
  odbiornika/nadajnika w tryb RF602
rF 60 3:  Ustawienie wbudowanego 
  odbiornika/nadajnika w tryb RF603

C.Fn 05 - Obsługa grup błysku w trybie MASTER
Gr ALL:  Lampa obsługuje lampy SLAVE w
  grupach A, B, C, D, E, F
Gr ABC:  Lampa obsługuje lampy SLAVE w
  grupach A, B, C
Gr AB:  Lampa obsługuje lampy SLAVE w
  grupach A, B
Gr A:  Lampa obsługuje lampy SLAVE w
  grupie A
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C.Fn 06 - Czas podświetlenia ekranu LCD
Lc d 7:  Podświetlenie ekranu na 7 s
Lc d 15:  Podświetlenie ekranu na 15 s
Lc d 30:  Podświetlenie ekranu na 30 s

C.Fn 07 - Sygnał dźwiękowy
So nd on: Sygnał dźwiękowy aktywny
So nd -- : Sygnał dźwiękowy wyłączony

C.Fn 08 - Szybkie wyłączanie lampy
Qu ic -- :  Przycisk zasilania uruchamia i
  wyłącza lampę po naciśnięciu przez
  ok 2s.
Qu ic on : Przycisk zasilania uruchamia i
  wyłącza lampę po naciśnięciu od 
  razu

C.Fn 09 - Przywracanie ustawień fabrycznych
CL EA -- : Należy przytrzymać wciśnięty przycisk
  <SET>, aż do wczytania ustawień 
  fabrycznych

C.Fn 10 - Wersja oprogramowania lampy
VE r XX :  Wyświetla wersję oprogramowania 
  lampy

11. Możliwe problemy i rozwiązania

Lampa nie wyzwala błysku:

1. Sprawdzić, czy akumulator został założony poprawnie. Doładować akumulator,
 lub wymienić na w pełni naładowany.
2. Sprawdzić poprawność podłączenia lampy do aparatu. Dosunąć lampę w sankach 
 aparatu do samego końca i zablokować dźwignią blokady w lampie.
3. Sprawdzić stan styków stopki w aparacie i lampie. Wyczyścić styki.

Zdjęcie niedoświetlone lub prześwietlone:

1. Sprawdzić, czy migawka, przysłona i czułość ISO aparatu są ustawione 
 odpowiednio do ustawień błysku.
2. Różnice w doświetleniu sceny mogą wynikać z różnic w modelach aparatów, 
 a także subiektywnej oceny zdjęć przez użytkownika.

Lampa Slave w trybie optycznym nie wyzwala błysku:

1. Upewnić się, czy tryb wyzwalania lampy MASTER jest odpowiednio ustawiony.
2. Sprawdzić, czy czujnik podczerwieni nie jest wystawiony na bezpośrednie 
 działanie promieni słonecznych.
3. Sprawdzić, czy czujnik podczerwieni nie jest zasłonięty po drodze jakąś 
 przeszkodą.
4. Zmniejszyć odległość lampy MASTER i SLAVE.

Lampa nie komunikuje się w trybie radiowym:

1. Upewnić się, czy lampa pracuje na tym samym kanale komunikacji radiowej
2. Sprawdzić, czy lampa ma włączony tryb MASTER/SLAVE.
3. Zmniejszyć odległość lampy MASTER i SLAVE.

Zachowanie lampy jest nietypowe:

1. Wyłącz lampę, wymień akumulator na nowy i włącz ponownie.
2. Skontaktuj się z serwisem.



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

www.fripers.pl

2221

12. Specy�kacja lampy i zawartość pudełka

Dane techniczne:

Technologia obwodów:  Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką
Liczba przewodnia:  GN 31 (ISO 100, 105 mm)
Tryby błysku:   TTL, M, Multi
Sposoby wyzwalania:  Gorąca stopka, TX, RX, Ss, S1, S2
Zoom:    14 mm (z dyfuzorem), 24 mm,  50 mm, 70 mm, 105 mm
Pochylenie głowicy:  Od -7°  do 90°
Obrót głowicy:   Od 0°  do 270° 
Źródło zasilania:   2x baterie alkaliczne AA lub akumulatorki NiMH AA
Ilość błysków na jednym:  ok 220 
komplecie baterii

Czas ładowania błysku:  Ok 2 s (z akumulatorkami NiMH AA)
Temperatura barwowa:  5600 K
Czas błysku:   1/350 s - 1/20000 s
Regulacja mocy błysku:  8 stopni (1/128-1/1), 22 stopnie dokładne
Złącza zewnętrzne:  Gorąca stopka, port USB
Zasięg komunikacji radiowej: Do 100 m
Zasięg komunikacji optycznej: 20-25 m we wnętrzach, 10-15 m na zewnątrz
Dodatkowe funkcje:  Tryb Master 560TX, tryb TTL, automatyczny zoom
    palnika, optyczna komunikacja z lampami Sony
    sygnał dźwiekowy, automatyczne zapisywanie 
    ustawień, tryby oszczędzania energii, zabezpieczenie
    przed przegrzaniem, ustawienia zaawansowane, 
    aktualizacje oprogramowania
Wymiary:   40 x 65 x 154 mm
Waga (bez baterii):  225 g
 

Zawartość pudełka:

Lampa błyskowa, pokrowiec, podstawka do lampy, gwarancja, zaślepka gorącej stopki
 

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


