
INSTRUKCJA

Ważne informacje
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:
-gdy lampa upadła lub jej części poluzowały się
-gdy baterie uległy zniszczeniu (nie wyjmuj baterii gołymi rękoma)
-jeśli lampa wydaje dziwne dźwięki, czuć zapach przepalenia lub jest bardzo gorąca.
Nigdy nie otwieraj lampy, nie odkręcaj jej mocowań - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a nawet porażenia prądem.
Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz lampy.
Uwaga: Montażu/demontażu lampy na sankach aparatu można dokonywać TYLKO przy wyłączonym zasilaniu
lampy i aparatu!

Funkcje
Błysk TTL o dużej mocy
-Liczba przewodnia 33GN dla ISO100, 105mm
Obsługuje AUTO ZOOM
-Lampa YN-465 pokrywa szeroki zakres ogniskowych, od 24 do 85mm
Wszechstronne działanie z iTTL / ETTL
-FEC, FEB, tylna kurtyna, FE Lock, wsparcie AF, obsługa z menu Canon (dla wersji Canon)
Dyfuzor szerokokątny
-Rozproszenie światła pokrywające ogniskową 14 mm
Odbłyśnik
-Pozwala lepiej doświetlić przedmiot
Możliwość obracania palnika
-Pomaga lepiej sterować światłem

Szybki Start
Zalecamy przeczytanie tej części instrukcji w celu zapoznania się z podstawowymi funkcjami lampy.
Używanie wyłącznie najwyższej mocy błysku lampy znacznie skraca żywotność palnika.
Przyciskając pokrętło przełączamy pomiędzy trybami TTL/M
Pokrętłem włączamy lampę, ustawiamy jej moc oraz wyłączamy lampę.

FEB - bracketing ekspozycji
Parametr FEB może zostać ustawiony za pomocą aparatu lub lampy YN-465(gdy jest wpięta w sanki aparatu). Po dokładniejsze informacje
odsyłamy do instrukcji aparatu. Gdy funkcja bracketingu ekspozycji jest ustawiona, należy wykonać 3 zdjęcia, nastąpi automatyczna
kompensacja ekspozycji, na przykład: normal -> under -> over (ekspozycja normalna -> ujemna -> dodatnia). Użycie tej funkcji pomaga
zwiększyć szansę na prawidłowo naświetlony kadr.

FV Lock (Nikon) - blokada autofokusa/ekspozycji (w wersji lampy dla aparatów Nikon)
Ustaw AE-L/AF-L jako FV Lock w aparacie przed użyciem funkcji. Użyj tej funkcji do pomiaru ekspozycji w centrum kadru, przyciśnij przycisk
AE-L/AF-L w aparacie, zostanie wyzwolony błysk testowy. Aparat automatycznie obliczy ekspozycję, po chwili można przekomponować kadr
i wykonać zdjęcie.
Uwaga: FV Lock (blokada) jest dostępna tylko w aparatach wyposażonych w taką funkcję (więcej danych w instrukcji aparatu).

FE Lock (Canon) - blokada ekspozycji (w wersji lampy dla aparatów Canon)
Umieść fotografowany obiekt, który chcesz poprawnie naświetlić, w centrum kadru, wciśnij na aparacie przycisk <*> aby zablokować
parametry ekspozycji - wtedy lampa wyzwoli przedbłysk pomiarowy, by aparat mógł dobrać odpowiednią ilość światła błyskowego
do prawidłowej ekspozycji. Teraz masz możliwość odpowiedniego skomponowania kadru z prawidłowo naświetlonym fotografowanym
obiektem - dokonaj odpowiedniego kadrowania.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko przy użyciu aparatów wyposażonych w FE Lock (więcej danych w instrukcji aparatu).

Odbicie światła
Odbicie światła oznacza robienie zdjęć z lampą skierowaną 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 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 powierzchni.
Jeśli powierzchnia jest innego koloru spowoduje zmianę barwy zdjęcia.

Odbicie światła z użyciem re�ektora
Odbicie światła z użyciem re�ektora i dyfuzora wbudowanego w lampie YN-465 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°.

Użycie dyfuzora szerokokątnego
Wysuwając dyfuzor szerokokątny i chowając płytkę re�ektora (jak na rysunku obok) uzyskamy rozproszenie
światła pokrywające ogniskową od 14mm, natomiast światło będzie łagodniejsze, bardziej naturalne.

Specy�kacja:
Liczba przewodnia  33GN
Tryby pracy  TTL / M / S1 / S2
Kontrola mocy błysku  TTL - automatyczna
   Manualna w zakresie 7 stopni
Układ elektryczny  IGBT
Regulacja pozioma  0° ~ 270°
Regulacja pionowa  -7° do 90°
Zasilanie   4x AA
Ilość błysków  średnio 1500 (dla nowych baterii)
Czas ładowania  do 5 sekund
Temperatura barwowa  5600°K
Czas błysku  1/800s~1/20000s
Wymiary   72x135x85mm
Waga netto   250g
W opakowaniu  lampa, pokrowiec, podstawka, instrukcja

Import i dystrybucja:

FREEPERS
90-203 Łódź, Pomorska 41

www.fripers.pl
e-mail: biuro@fripers.pl
tel.: +48 422394177
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YN465



1. Odbłyśnik / re�ektor
2. Dyfuzor szerokokątny / rozpraszacz
3. Palnik
4. Pokrywka baterii
5. Diody AF
6. Pierścień dociskowy
7. Stopka lampy
8. Styk centralny gorącej stopki
9. Pokrętło zmiany mocy i trybu pracy
10. Przycisk [PILOT]
11. Tryb pracy
12. Siła błysku

Schemat

Oznaczenia diody informacyjnej:
Dioda świeci się na czerwono- lampa w pełni naładowana i gotowa do wyzwolenia
Dioda świeci się na zielono - lampa nadal w trybie ładowania błysku, należy odczekać 20 sekund, jeśli po tym czasie nadal nie zmieni stanu
należy wymienić baterie
Dioda miga na zielono - lampa jest zablokowana z powodu zbyt słabych baterii
Dioda miga na czerwono - lampa weszła w stan uśpienia
Dioda miga na przemian zielonym i czerwonym światłem- lampa jest zablokowana z powodu przegrzania, należy odczekać 3 minuty przed
wznowieniem pracy

Przygotowanie do pracy

Instalacja baterii
Otwórz komorę baterii przez przesunięcie pokrywki (rys. A) zgodnie z kierunkiem strzałki.
Włóż odpowiednie baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji do komory (rys. B).
Upewnij się, że baterie zostały umieszczone prawidłowo.
Zamknij pokrywkę komory (rys. C).

A. B. C.

Podłączenie do aparatu
Odkręć pierścień dociskowy (rys. D) zgodnie z kierunkiem strzałki.
Wsuń do oporu stopkę lampy w sanki aparatu (rys. E).
Dokręć pierścień dociskowy by lampa nie poruszała się w sankach i nie wypadła (rys. F).
W celu zdjęcia lampy z aparatu, odkręć pierścień dociskowy i wysuń lampę.

D. E. F.

Włączanie i wyłączanie lampy
Przekręcamy pokrętło zgodnie ze strzałką w celu włączenia lampy. Zaświeci się dioda informująca o ładowaniu lampy. Lampa automatycznie
włącza się w trybie TTL. Po zakończeniu pracy należy pokrętło przekręcić przeciwnie do kierunku strzałki w celu wyłączenia lampy.

Tryb TTL
W tym trybie lampa współpracuje z systemem pomiaru światła w aparacie. W trybie TTL można dokonywać kompensacji o 0.5ev.
Uwaga: kompensacja może być dodana do kompensacji ustawionej przez aparat. Dokonujemy tego poprzez obrót pokrętław wybraną
stronę, odczytując poziom ze wskaźnika (opis wskaźnika znajduje się w tabeli po lewej).

Tryb M (manualny)
W tym trybie sami decydujemy o sile błysku. Ustawiamy moc błysku przy pomocy pokrętła odczytując jego aktualne ustawienie
ze wskaźnika (opis wskaźnika znajduje się w tabeli po lewej).

Zmiany pracy poprzez menu aparatu Canon
W menu aparatu Canon wspierającego ETTL (należy zapoznać się z instrukcją aparatu) można
przejść do kontroli funkcji lampy. Za pomocą tego menu możemy przełączyć tryb pracy lampy
pomiędzy TTL a M (trybem manualnym). Jeśli aparat wspiera funkcje można również ustawić
synchronizację lampy z tylną kurtyną aparatu oraz zmieniać moc błysku w skokach o 1/3ev
lub 1/2ev - te funkcje jednak zależą od modelu aparatu.
Uwaga: pomimo iż lampa może obsługiwać takie funkcje po podłączeniu z aparatem poprzez
sanki, to może działać niepoprawnie - zależy to od aparatu.

TEST błysku
Niezależnie od trybu pracy lampy, przycisk [PILOT] umożliwia wyzwolenie błysku testowego w celu sprawdzenia działania lampy.
Siła błysku testowego jest zgodna z ustawieniem mocy lampy i niezależna od trybu pracy.

Tryb oszczędzania energii
W trybach TTL/M jeśli lampa nie będzie używana przez około 50 sekund, przejdzie w tryb uśpienia. Należy przycisnąć dowolny przycisk
w celu ponownej pracy z lampą.

Zabezpiecznie przed przegrzaniem
Lampa jest wyposażona w czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem. Po wykonaniu dużej ilości błysków w krótkim czasie, włączy się
zabezpieczenie. Dioda informacyjna zacznie migać na przemien zielonym i czerwonym światłem. W takim przypadku należy odczekać
koło 3 minut przed ponownym przystąpieniem do pracy.

ZOOM automatyczny
Pracując w trybie TTL lampa automatycznie zmienia ustawienia palnika dopasowywując zakres światła do ogniskowej aparatu.
Uwaga: ZOOM automatyczny nie wspiera aparatów pełnoklatkowych, jednak można wysunąć dyfuzor który zmienijszy winietowanie.

Zmiana ZOOM w trybie manualnym - tylko w wersji lampy dla aparatów Nikon
W cedlu zmiany ZOOM palnika należy przytrzymać [MODE] przez 2 sekundy, lampa przejdzie w tryb ustawiania ZOOM. Przyciskiem [MODE]
przechodzimy kolejno na 24, 35, 50, 70 i 85mm (patrz tabela).


