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import i dystrybucja:

1. Włożenie baterii

2. Tryb M - manualny

5. Synchronizacja na tylną kurtynę

6. Użycie kilku lamp

3. Tryb S1 / S2

4. Funkcja oszczędzania energii

1. Ustawienie palnika

2. Odbicie światła

3. Odbicie światła z użyciem reflektora

4. Użycie dyfuzora szerokokątnego

2. Podłączenie lampy do aparatu

1. Włączenie lampy

Liczba przewodnia
Tryby pracy
Kontrola mocy błysku
Układ elektryczny
Regulacja pozioma
Regulacja pionowa
Zasilanie

Ilość błysków
Czas ładowania
Temperatura barwowa
Czas błysku
Wymiary
Waga netto
W opakowaniu

33GN (ogniskowa 35mm, ISO100, 1m)
M / S1 / S2
7 stopni regulacji mocy
IGBT
-7° ~ 90°
0 ~ 270°
4x AA (baterie alkaliczne lub
akumulatorki Ni-MH)
100-1500 (zależnie od zasilania)
do 5s (dla baterii alkalicznych)
5600°K
1/800s ~ 1/2000s
72x135x85 mm
250g
lampa, pokrowiec, podstawka,
instrukcja

1. odbłyśnik
2. dyfuzor
3. palnik
4. fotocela
5. pokrywa
    baterii
6. pierścień
    dociskowy
7. gorąca stopka

8. skala nachylenia
9. diody trybu
10. wskaźnik mocy
11. wskaźnik ładowania
12. test (pilot)
13. ustawienie mocy
14. przycisk zasilania
15. przycisk <MODE>

    Przesuń i otwórz pokrywkę baterii zgodnie ze strzałką.
    Włóż baterie do wnętrza lampy zgodnie z biegunami
zaznaczonymi wewnątrz otworu.
    Przesuń ponownie pokrywkę baterii by zamknąć baterie.

    W kierunku strzałki przekręć pierścień dociskowy by znalazł
się na samej górze.
    Wsuń całkowicie stopkę lampy w sanki aparatu. Przekręć
pierścień dociskowy w przeciwną stronę by docisnąć lampę
do sanek aparatu.
    W celu zdjęcia lampy z aparatu, odkręć pierścień dociskowy
i wysu lampę z sanek.
    Dla wersji Sony / Minolta:
    Wsuń lampę w sanki aparatu.
    Upewnij się, że lampa jest dobrze osadzona w sankach
    W celu zdjęcia lampy z aparatu, naciśnij przycisk zalniający
na stopce lampy i wysuń ją z sanek aparatu.

Odbicie światła oznacza robienie zdjęć z lampą skierowaną 
w stronę płaszczyzny 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
zdjęcie. 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 jest innego
koloru spowoduje zmianę barwy zdjęcia.

Odbicie światła z użyciem re�ektora i dyfuzora wbudowanego
w lampie YN-460 spowoduje, że fotografowana osoba będzie
lepiej oświetlona, rysy twarzy wyraźniejsze
zaś oczy nabiorą blasku, tworząc wspaniały
efekt. W celu uzyskania najlepszego efektu 
zaleca się ustawienie głowicy lampy
dokładnie pod kątem 90°.

Wysuwając dyfuzor szerokokątny i chowając
płytkę re�ektora (jak na rysunku obok)
uzykamy rozproszenie światła pokrywające
ogniskową od 18mm, natomiast światło będzie
łagodniejsze, bardziej naturalne. 

     Przytrzymaj ON/OFF przez 2 sekundy, dioda ładowania zaświeci
kolorem czerwonym, lampa zacznie się ładować. Po chwili  dioda
zmieni kolor na zielony oznaczając gotowość do pracy.

Chronić urządzenie przed wodą i kurzem.
Chronić przed dziećmi.
Zawsze sprawdzaj czy baterie są właściwie umieszczone
na swoim miejscu.
Nie kieruj błysku bezpośrednio w oczy - może wywołać atak
epilepsji u osób chorych.
Prosimy wyjąć baterię i zaprzestać używania w poniższych
przypadkach:
     lampa upadła lub jej części się poluzowały
     baterie uległy zniszczeniu (nie wyjmuj baterii gołymi rękoma)
     lampa wydaje dziwne dźwięki, czuć przepaleniem lub jest
bardzo gorąca.
Nigdy nie otwieraj lampy, nie odkręcaj jej mocowań - może
to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a nawet porażenia
prądem.
Zawsze wyjmuj baterię gdy nie używasz lampy.
Uwaga: Montażu/demontażu lampy na sankach aparatu
można dokonywać TYLKO przy wyłączonym zasilaniu lampy
i aparatu!

Przed użyciem, zalecamy szczegółowe zapoznanie
się z poniższą instrukcją. Nie wyrzucaj instrukcji,
zachowaj ją na wszelki wypadek.

    Jeśli dioda ładowania świeci pozostaje
czerwona przez 60 sekund, oznacza słabe
baterie. Lampa sama się wyłączy. Należy
wymienić baterie.
    Możesz nacisnąć przycisk <TEST>
w celu sprawdzenia działania lampy
    Po skończonej pracy przytrzymaj przycisk
ON/OFF przez 2 sekundy celem wyłączenia

W trybie manualnym należy wybrać moc błysku, lampa musi być
wpięta na sanki aparatu. Robiąc zdjęcie lampa wyzwoli błysk
automatycznie.

Naciskając <MODE> zmieniamy tryby M/S1/S2.
Trybów S1 i S2 używamy gdy  lampa ma być wyzwalana zdalnie
przy pomocy wbudowanej fotoceli.
     Tryb S1wyzwala lampę poprzez światło lampy głównej. Należy
pamiętać, że lampa główna nie może pracować w trybie TTL
z włączonym przedbłyskiem, redukcją czerwonych oczu lub używać
trybu kilku błysków.
     Tryb S2 jest przeznaczony do pracy z lampami głównymi w trybie
TTL. W szczególności gdy tryb S1 nie działa prawidłowo zalecamy
ustawienie trybu S2.

W trybie manualnym jeśli nie będzie używana przez 3 minuty,
lampa przejdzie w stan czuwania. Żeby kontynuować pracę
należy nacisnąć dowolny przycisk. Jeśli lampa nie będzie używana
przez 30 minut automatycznie się wyłączy.
W trybie S1/S2 lampa wyłączy się automatycznie jeśli nie będzie
używana przez 60 minut.

Możliwe jest użycie synchronizacji na tylną kurtynę. Pozwala to
najpierw doświetlić tło zdjęcia światłem zastanym, a dopiero
na koniec, tuż przed zamknięciem migawki uruchamiana jest
lampa błyskowa doświetlając główny obiekt.
(Żeby użyć synchronizacji na tylną kurtynę należy użyć aparatu
wspierającego tę funkcję dla lamp manualnych)

    Użyj innej lampy jako głównej
zsynchronizowanej z aparatem
    Umieść YN460 w wybranym
miejscu
    Pamiętaj, że wyzwolenie lampy
odbywa się dzięki dotarciu błysku
lampy głównej do fotoceli
    Upewnij się na który kanał należy nastawić lampę: S1 czy S2
    Pomiędzy lampami nie powinno się stawiać żadnych
przeszkód mogących zakłócić synchronizację
    Gdy długo nie będzie używana lampa YN460 samoczynnie
się wyłączy w celu oszczędzania energii

1. Na zdjęciu widoczne są zaciemnione rogi lub przedmiot jest
zbyt rozświetlony.
Powodem może być stała ogniskowa palnika w lampie. Należy
ustawić aparat tak by nie przekraczać ogniskowej 35mm oraz
ustawić go w odpowiedniej odległości od obiektu. Dodatkowo
można użyć wbudowanego dyfuzora szerokokątnego lampy
co spowoduje zwiększenie ogniskowej lampy o 18mm.
2. Panel lampy może wydawać się przyciemniony.
Nalezy się upewnić, że folia ochronna została zdjęta.

Instrukcja została napisana na podstawie angielskiej wersji
instrukcji dostarczonej przez producenta. Wszystkie zawarte
w niej dane techniczne i obsługa lampy zostały sprawdzone
przez obsługę techniczną dystrybutora i potwierdzone.
Logo YonGnuo oraz wszelkie inne znaki towarowe są
zastrzeżonymi znakami i należą do ich prawowitych właścicieli.

Jeśli lampa jest używana jako slave
należy ją ustawić tak by fotocelą
była skierowana w stronę błysku
lampy głównej lub do powierzchni
która odbije jasnym światłem
sygnał lampy głównej.
Palnik ustawiamy zgodnie
z własnymi preferencjami.


