
2

Wyzwalacz lamp reporterskich
Yongnuo YN560-TX PRO do Canon

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 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 naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii sprzętu lub wykrycia
 wady skontaktować się ze sprzedawcą.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Unikać bezpośredniego 
 wystawiania na działania wody.
6. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o stabilnym zamocowaniu 
 urządzenia na aparacie.

Instrukcja obsługi

1.  Wyświetlacz LCD
2. Dioda transmisji bezprzewodowej
3. Przycisk funkcyjny 2
4. Przycisk funkcyjny 1
5. Przycisk diody AF 
6. Przycisk MODE (wybór trybu błysku)
7. Przycisk TEST 
8. Pokrętło selekcji
9. Przycisk SET (zatwierdzanie operacji)
10. Dioda oceny ekspozycji błysku
11. Dźwignia blokady gorącej stopki
12. Przycisk dźwigni blokady
13. Uszczelka gorącej stopki
14. Dioda wsparcia AF
15. Gorąca stopka
16. Zaślepka gniazda USB

   

1. Opis urządzenia
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17. Gniazdo USB
18. Pokrywa gniazda baterii
19. Pokrętło zasilania
20. Przycisk funkcyjny 4
21. Przycisk funkcyjny 3



Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie ETTL

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków 
funkcyjnych MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku w celu regulacji kompensacji ekspozycji.

Użyj tego przycisku aby ustawić kompensację błysku dla 
podporządkowanych grup błysku.

MENU1

+/-

RATIO
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2. Widok menu wyzwalacza

Widok trybu E-TTL

Nawigacja oraz wybór trybu wyzwalania błysku
Wyzwalacz YN560-TX PRO oferuje cztery tryby radiowego wyzwalania lamp błyskowych.
Wybór trybu jest możliwy po naciśnięciu przycisku MODE, wówczas pojawi się kafelkowe
menu wyboru. Nawigacja w menu odbywa się za pomocą pokrętła selekcji. Aby wybrać
dany tryb należy go podświetlić za pomocą pokrętła selekcji a następnie zatwierdzić 
wybór przyciskiem SET.

RATIO +/- MENU1GR/PRE

ETTL A. M 35 mm

RATIO A:B:C

A:B
1 : 1

C. FEC
+ 0.0

Ikona aktywnego trybu

Ikona kompensacji błysku TTL

Wartość zoomu palnika dla grupy błysku

Ikona aktywnej diody 
wspomagania AF

Ikona aktywnej funkcji FEB
Ikona synchronizacji błysku

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Numer kanału
transmisji

Ikona aktywnych grup
błysku Pola wartości błysku

dla grup

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie ETTL

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków 
funkcyjnych MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku w celu regulacji kompensacji ekspozycji.

Użyj tego przycisku aby dokonać selekcji grupy błysku lub powrócić do
ostatnio wybieranej.

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W tym trybie wyzwalacz wspiera
synchronizację na pierwszą kurtynę lub HSS.

Aby ustawić zoom palnika, naciśnij przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej. Długie 
naciśnięcie uruchomi ekran wyboru ID.

MENU1

+/-

RATIO

GR/PRE

SYNC

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy w funkcji Bracketingu
Ekspozycji.

FEB

ZOOM

CH/ID

Naciśnij przycisk aby otworzyć listę funkcji personalizacji wyzwalacza.C.FN

Okno informacji o aktualnym oprogramowaniu wyzwalacza. Lista wskazówek.HELP

Widok trybu M (Manualny)

RATIO SYNC MENU1GR/PRE

M A. M 35 mm

RATIO A:B:C

A.
1/128

Ikona aktywnego trybu

Wartość zoomu palnika dla grupy błysku

Ikona synchronizacji błysku
Ikona poziomu 
naładowania baterii

Numer kanału
transmisji

Ikona aktywnych
grup błysku

Pola wartości błysku
dla grup

B.
1/8

C.
1/16

Pole aktywnej grupy
z wartością błysku

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie M

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków 
funkcyjnych MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku aby ustawić moc błysku dla podporządkowanych
grup błysku.

MENU1

RATIO
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Użyj tego przycisku aby dokonać selekcji grupy błysku lub powrócić do
ostatnio wybieranej.

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W tym trybie wyzwalacz wspiera
synchronizację na pierwszą kurtynę, drugą lub HSS.

Aby ustawić zoom palnika, naciśnij przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej. Długie 
naciśnięcie uruchomi ekran wyboru ID.

GR/PRE

SYNC

ZOOM

CH/ID

Naciśnij przycisk aby otworzyć listę funkcji personalizacji wyzwalacza.C.FN

Okno informacji o aktualnym oprogramowaniu wyzwalacza. Lista wskazówek.HELP

Widok trybu MULTI (Stroboskopowy)

MULTI HZ MENU1GR/PRE

MULTI A. M 35 mm

RATIO A:B:C

A.
1/16

Ikona aktywnego trybu

Wartość zoomu palnika dla grupy błysku

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Numer kanału
transmisji

Ikona ustawień 
proporcji błysku 
dla grup

Pola wartości błysku
dla grup

B.
1/16

C.
1/16Pole aktywnej grupy

z wartością błysku

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie MULTI

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków 
funkcyjnych MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku aby ustawić ilość błysków w trybie stroboskopowym.

MENU1

MULTI

8 - 100 Hz

Ilość błysków w trybie MULTI
Częstotliwość błysków w Hz

Użyj tego przycisku aby ustawić częstotliwość błysków wyrażonych w Hz 
w trybie stroboskopowym.

HZ

Użyj tego przycisku aby dokonać selekcji grupy błysku lub powrócić do
ostatnio wybieranej.

GR/PRE

RATIO Użyj tego przycisku aby ustawić moc błysku dla podporządkowanych
grup błysku.

Aby ustawić zoom palnika, naciśnij przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

ZOOM

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej. Długie 
naciśnięcie uruchomi ekran wyboru ID.

CH/ID

Naciśnij przycisk aby otworzyć listę funkcji personalizacji wyzwalacza.C.FN

Okno informacji o aktualnym oprogramowaniu wyzwalacza. Lista wskazówek.HELP

Widok trybu GR

MODE +/- MENU1GR/PRE

GR A. M 35 mm

A. ETTL
+0.0

Ikona aktywnego trybu
Wartość zoomu palnika dla grupy błysku

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Numer kanału
transmisji

Pola wartości błysku
lub kompensacji 
ekspozycji dla grup

B. ETTL
+0.0

C. M
1/16Pole aktywnej grupy

z wartością błysku

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie MULTI

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków 
funkcyjnych MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku aby wybrać tryb wyzwalania błysku M, ETTL lub wyłączyć
grupę błysku - OFF.

MENU1

MODE

Użyj tego przycisku aby dokonać kompensacji mocy błysku dla wszystkich
grup.

+/-

D. OFF

Ikona aktywnej
kompensacji 
ekspozycji ETTL

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W tym trybie wyzwalacz wspiera
synchronizację na pierwszą kurtynę lub HSS.

SYNC
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Użyj tego przycisku aby dokonać selekcji grupy błysku lub powrócić do
ostatnio wybieranej.

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy w funkcji Bracketingu
Ekspozycji.

Aby ustawić zoom palnika, naciśnij przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej. Długie 
naciśnięcie uruchomi ekran wyboru ID.

GR/PRE

FEB

ZOOM

CH/ID

Naciśnij przycisk aby otworzyć listę funkcji personalizacji wyzwalacza.C.FN

Okno informacji o aktualnym oprogramowaniu wyzwalacza. Lista wskazówek.HELP

3. Podstawowe czynności

Instalacja baterii w wyzwalaczu

1. Otwórz pokrywę komory baterii zgodnie z 
 ilustracją przesuwając ją najpierw do siebie,
 a następnie do góry.

2. Włóż dwie baterie AA do komory baterii
 zwracając uwagę na oznaczenia biegunów
 przedstawione na ilustracji oraz wewnątrz
 komory.

3. Zamknij pokrywę komory baterii zgodnie z
 ilustracją wpierw ją domykając, a następnie
 przesuwając do przodu.

Montaż wyzwalacza na aparacie

1. Wsuń delikatnie gorącą stopkę wyzwalacza
 do gniazda w aparacie.

2. Przesuń dźwignię blokady gorącej stopki
 w prawo, aby zablokować pozycję 
 wyzwalacza w gnieździe na aparacie.

3. Aby zdemontować wyzwalacz z gniazda 
 gorącej stopki zwolnij blokadę. Naciśnij 
 przycisk (1) dźwigni blokady, a następnie 
 przesuń (2) blokadę w lewo.

Pamiętaj aby wyjmować baterie z wyzwalacza, kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane
od dłuższego czasu. Aby móc pracować dłużej na jednym komplecie baterii stosuj 
równomiernie naładowane akumulatorki lub nowe, nieużywane baterie alkaliczne.

1

2

Uruchamianie urządzenia

Aby uruchomić wyzwalacz, przestaw dźwignię 
zasilania w pozycję ON. Aby zablokować przyciski
w wyzwalaczu, przestaw dźwignię zasilania w 
pozycję LOCK. Aby wyłączyć urządzenie, przestaw
dźwignię zasilania w pozycję OFF.

Uruchomienie urządzenia będzie zasygnalizowane podświetleniem przycisku TEST oraz
włączeniem wyświetlacza.

Funkcja LOCK na pokrętle zasilania

Pokrętło zasilania oprócz możliwości włączenia i wyłączenia urządzenia jest uzupełnione
o dodatkową funkcję blokady klawiszy. Wykorzystanie tej opcji pozwala zabezpieczyć
wyzwalacz przed przypadkowym przestawieniem nastaw, zwłaszcza podczas pracy
w trybie błysku M. Aktywna funkcja LOCK jest sygnalizowana paskiem u dołu ekranu
z napisem LOCKED.
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4. Bezprzewodowe wyzwalanie błysku

Przykładowe ustawienie lamp w scenie

Dioda wspomagania AF

Wyzwalacz YN560-TX PRO został wyposażony w
diodę wspomagania autofokusa ułatwiającą 
pracę aparatu w warunkach ograniczonego
oświetlenia (po zmroku, ciemne pomieszczenia).
Dzięki temu, aparat jest w stanie znaleźć punkt
ostrzenia i wyzwolić błysk. Aby aktywować diodę
wspomagania AF naciśnij i przytrzymaj przycisk 
diody AF na wyzwalaczu. Aktywowana funkcja 
zostanie zasygnalizowana ikoną oraz krótką 
informacją tekstową na wyświetlaczu: AF ENABLE. 
Wciśnięcie do połowy przycisku spustu migawki 
w aparacie wyzwoli podświetlenie diody 
wspomagania AF. 

MASTER

Zasięg transmisji
radiowej ok. 100 m

SLAVE

SLAVE

Grupa A

Grupa B

SLAVE
Grupa C

W ramach transmisji radiowej urządzenie 
pracuje w paśmie 2.4 Ghz. Oferuje komunikację
w 5 grupach w 16 kanałach. Ilustracja 
przedstawia standardowe ustawienie lamp w 
scenie. Pamiętaj aby lampy SLAVE umieścić 
na stabilnym podłożu z pomocą 
dedykowanych podstawek lub statywów. 
Zasięg transmisji może się różnić w zależności 
od ukształtowania terenu, położenia lamp 
czy warunków atmosferycznych.

Ustawienie kanału komunikacji oraz numeru ID

Aby zapewnić poprawną komunikację z lampami
SLAVE należy ustawić dla nich taki sam kanał jak
w nadajniku. Aby w wyzwalaczu ustawić kanał
komunikacji należy nacisnąć przycisk funkcyjny
pod ikoną CH/ID, a następnie za pomocą pokrętła
selekcji wybrać kanał (CH1-CH16). 

Aby ustawić ID dla wyzwalania urządzeń SLAVE,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny
pod ikoną CH/ID. Wówczas wyświetli się ekran
wyboru numeru ID dla komunikacji 
bezprzewodowej.  Edycja numeru ID odbywa się
za pomocą pokrętła selekcji - za jego pomocą
podświetlane są kolejne cyfry, a ich zmiany od 0 do 10 dokonuje się za pomocą przycisków
funkcyjnych 2 i 3 każdorazowo zatwierdzając przyciskiem SET. Należy ustawić taki sam 
numer ID dla wyzwalacza oraz urządzeń SLAVE.

Uwaga! W przypadku komunikacji z urządzeniami, w których nie można ustawić ID należy 
pozostawić ID komunikacji w wartości 0000.

I. Tryb wyzwalania błysku E-TTL

1.  Naciśnij przycisk MODE na wyzwalaczu, 
 następnie pokrętłem selekcji wybierz 
 na ekranie kafelek ETTL i zatwierdź 
 przyciskiem SET.

2.  Wybierz sposób wyzwalania błysków
 w grupach za pomocą przycisku 
 funkcyjnego pod ikoną RATIO:

 ALL: Nastawa wspólna dla grup ABC.

 A/B: Ustawienie proporcji błysku dla
 grup A i B względem siebie.

 A/B/C: Ustawienie proporcji błysku
 dla grup A i B względem siebie z
 uwzględnieniem kompensacji błysku
 dla grupy C.
 

3.  Użyj przycisku funkcyjnego pod ikoną
 GR/PRE aby dokonać selekcji grupy
 błysku. Za pomocą pokrętła selekcji
 zmień nastawy.
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Kompensacja ekspozycji FEC

W trybie ETTL za pomocą pokrętła selekcji można zmienić kompensację ekspozycji. 
Parametr FEC pozwala dokładniej dopasować parametry błysku w trybie ETTL do 
własnych potrzeb. Kompensację można regulować w zakresie ±3EV z krokiem co 0.3 EV.

II. Tryb wyzwalania błysku M

1.  Naciśnij przycisk MODE na wyzwalaczu, 
 następnie pokrętłem selekcji wybierz 
 na ekranie kafelek M i zatwierdź 
 przyciskiem SET.

2.  Wybierz sposób wyzwalania błysków
 w grupach za pomocą przycisku 
 funkcyjnego pod ikoną RATIO:

 ALL: Nastawa wspólna dla grup ABC.

 A/B: Ustawienie osobnych nastaw
  błysku dla grup A i B.

 A/B/C: Ustawienie osobnych nastaw
  błysku dla grup A, B oraz C.
 

3.  Użyj przycisku funkcyjnego pod ikoną
 GR/PRE aby dokonać selekcji grupy
 błysku. Za pomocą pokrętła selekcji
 zmień nastawy.

4.  Aby sprawdzić, czy wszystkie lampy
 są poprawnie sparowane, naciśnij
 przycisk TEST na wyzwalaczu. Lampy
 wykonają błysk testowy.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny pod ikoną +/- aby podświetlić wartość kompensacji
 błysku dla wszystkich grup.
2. Następnie użyj pokrętła selekcji aby wybrać wartość kompensacji zależnie od
 potrzeb. Edycję zatwierdź przyciskiem SET.

1 2

Aby wyłączyć ustawienie FEC wyzeruj wartość kompensacji.

Bracketing ekspozycji FEB

Funkcja pozwala na wykonanie trzech zdjęć w sekwencji z korektą ekspozycji, na przykład:
ekspozycja prześwietlona, ekspozycja poprawna, ekspozycja niedoświetlona. 

1. Naciśnij przycisk funkcyjny pod ikoną FEB aby podświetlić wartość FEB.
2. Następnie użyj pokrętła selekcji aby wybrać poziom wartości bracketingu
 ekspozycji. Edycję zatwierdź przyciskiem SET.

1 2

Aby wyłączyć ustawienie FEB wyzeruj wartość kompensacji.

III. Tryb wyzwalania błysku MULTI

1.  Naciśnij przycisk MODE na wyzwalaczu, 
 następnie pokrętłem selekcji wybierz 
 na ekranie kafelek MULTI i zatwierdź 
 przyciskiem SET.
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2.  Wybierz sposób wyzwalania błysków
 w grupach za pomocą przycisku 
 funkcyjnego pod ikoną RATIO:

 ALL: Nastawa wspólna dla grup ABC.

 A/B: Ustawienie osobnych nastaw
  błysku dla grup A i B.

 A/B/C: Ustawienie osobnych nastaw
  błysku dla grup A, B oraz C.
 

IV. Tryb wyzwalania błysku GR (grupy z osobnym trybem błysku)

1.  Naciśnij przycisk MODE na wyzwalaczu, 
 następnie pokrętłem selekcji wybierz 
 na ekranie kafelek GR i zatwierdź 
 przyciskiem SET.

GR/ PRE

A. C.B.

MUL TI HZ

MUL TI
1-  1 Hz

RATI O  A  B  C 

3.  Wybierz ilość błysków w trybie MULTI.
 Naciśnij przycisk funkcyjny pod ikoną
 MULTI, a następnie za pomocą pokrętła
 selekcji ustaw wartość. Wybór zatwiedź
 przyciskiem SET.

4.  Wybierz częstotliwość błysków w 
 trybie MULTI. Naciśnij przycisk 
 funkcyjny pod ikoną HZ, a następnie 
 za pomocą pokrętła selekcji ustaw 
 wartość. Wybór zatwiedź przyciskiem 
 SET.

2.  Aby móc wybrać grupę błysku użyj 
 przycisku funkcyjnego pod ikoną
 GR/PRE. W trybie GR dostępnych jest 
 pięć grup błysku.

3.  Aby móc wybrać tryb błysku dla
 wybranej grupy użyj przycisku
 funkcyjnego pod ikoną MODE.
 Dzięki temu możliwe jest 
 osobne ustawienie trybu błysku 
 dla każdej z grup. Do wyboru są
 tryby M lub ETTL. Grupę można także dezaktywować: OFF.

4.  Dostosuj nastawy dla poszczególnych
 grup błysku. Dla trybu ETTL ustaw
 kompensację ekspozycji, a dla trybu
 M moc błysku. Zmian dokonaj 
 za pomocą pokrętła selekcji. Istnieje 
 także możliwość ustawienia globalnej 
 korekty ekspozycji dla wszystkich grup błysku. Wówczas należy nacisnąć przycisk 
 funkcyjny pod ikoną +/- a nastawę dobrać za pomocą pokrętła selekcji. 
 Wyzerowanie nastawy spowoduje wyłączenie funkcji. 

Kompatybilność wyzwalacza YN560-TX PRO

Odbiornik 
/ lampa

Obsługa
kanałów

Obsługa
grup

Tryb
TTL Błysk Manualny

Zoom
palnika

YN862C
YN200

CH1-CH16 Wspiera Tak
Wspiera (regulacja
z poziomu YN560-TX PRO) Wspiera

YN968C
(560 SLAVE)

YN560III, YN560IV
YN860Li, YN720

YN685C
(RF603 SLAVE)

YN622C II
(560-RX)

RF605

RF603 II, RF602

CH1-CH16 Wspiera Tak* Wspiera (regulacja
z poziomu YN560-TX PRO)

Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie
Wspiera (regulacja
z poziomu YN560-TX PRO) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Tak*
Wspiera (regulacja
z poziomu YN560-TX PRO) Wspiera

CH1-CH7 Wspiera (A,B,C) Tak*
Wspiera (regulacja
z poziomu YN560-TX PRO) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie Nie
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy SLAVE)

CH1-CH16
Nie (wyzwala 
wszystkie grupy) Nie

Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy SLAVE) Nie

Wymaga zainstalowania najnowszego oprogramowania*
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5. Menu personalizacji wyzwalacza
Menu pozwala dostosować niektóre funkcje wyzwalacza, dzięki czemu korzystanie z
urządzenia jest jeszcze bardziej intuicyjne. Aby wejść do menu personalizacji lampy należy 
nacisnąć przycisk funkcyjny pod ikoną C.FN (ilość opcji personalizacji jest zależna od 
konkretnego trybu wyzwalania błysku). Nawigacja w menu odbywa się z pomocą pokrętła 
selekcji lub przycisków funkcyjnych 2 i 3. Edycja parametru jest możliwa za pomocą 
przycisku SET. Nawigacja w obrębie parametru jest podobna jak w menu. Selekcja danego 
ustawienia zatwierdzana jest przyciskiem SET. Aby wyjść z menu C.FN personalizacji 
lampy naciśnij przycisk funkcyjny 4.

Lista funkcji personalizacji wyzwalacza (C.FN)

FN.00 - Funkcja automatycznego uśpienia wyzwalacza
0: OFF  Wyłączenie funkcji
1: 30Min  Urządzenie przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach
2: 45Min  Urządzenie przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach
3: 60Min  Urządzenie przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach

FN.01 - Sposób wyzwalania błysku modelującego
0:   Przycisk podglądu głębi ostrości w aparacie
1:   Przycisk TEST wyzwalacza
2:   Przycisk podglądu głębi ostrości oraz przycisk TEST
3: OFF  Wyłączenie funkcji

FN.02 - Auto wyłączanie funkcji FEB

0: ON  Wyłączanie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć
1: OFF  Włączanie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć

Po wykonaniu sekwencji trzech zdjęć za pomocą funkcji FEB urządzenie może wyłączyć
tę funkcję i powrócić do fotografowania w standardowym trybie, lub nadal pracować
w funkcji FEB.

FN.03 - Kolejność wykonywania zdjęć w sekwencji FEB

0: 0    -    +  Ekspozycja standardowa, niedoświetlona, prześwietlona
1: -    0    +  Ekspozycja niedoświetlona, standardowa, prześwietlona

Istnieje możliwość ustawienia kolejności wykonywania zdjęć w sekwencji na podstawie
funkcji FEB.

FN.04 - Moc błysku testowego

0: 1/32  Błysk testowy na poziomie 1/32 mocy lampy
1: 1/1  Błysk testowy na poziomie pełnej mocy lampy

Funkcja ustawienia mocy błysku testowego w trybie ETTL.

FN.05 - Dioda oświetlenia wspomagania AF

0: OFF  Dioda wyłączona
1: ON  Dioda włączona

FN.06 - Podświetlenie ekranu wyzwalacza

0: 12 sec  Podświetlenie ekranu na czas 12 sekund
1: OFF  Podświetlenie ekranu wyłączone na stałe
2: ON  Podświetlenie ekranu włączone na stałe

Funkcja oferuje czasowe, stałe podświetlenie ekranu urządzenia lub jego wyłączenie.

FN.07 - Kontrast wyświetlacza

0-9:   Ustawienie poziomu kontrastu w 9 stopniach

FN.08 - Kompatybilność radiowa

0: RF602  Ustawienie podczas pracy z odbiornikami RF602 
1: RF603  Ustawienie domyślne 

6. Funkcje dodatkowe

Synchronizacja błysku

Komunikacja za pomocą wyzwalacza YN560-TX PRO umożliwia synchronizację błysku na 
pierwszą i drugą kurtynę oraz w trybie HSS (do 1/8000 s.).

1. Naciśnij przycisk funkcyjny pod ikoną 
 SYNC aby wybrać tryb synchronizacji 
 błysku:

brak ikony na pierwszą kurtynę

na drugą kurtynę

tryb HSS

Synchronizacja na drugą kurtynę jest możliwa w trybie błysku M.
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Ustawienie zoomu palnika dla grup błysku

Wyzwalacz YN560-TX PRO daje możliwość bezprzewodowego ustawienia zoomu palnika
dla lamp podporządkowanych w grupach błysku (zwróć uwagę na listę kompatybilności).

1. Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę
 przycisk funkcyjny pod ikoną ZOOM 
 aby wyświetlić interfejs wyboru 
 zoomu palnika dla grup błysku.

Gr

ZOOM
 A. 2 4 mm B. 2 8 mm

 C. 2 4 mm  D. 2 4 mm

E. 2 4 mm

2. Aby wybrać konkretną grupę błysku
 należy użyć przycisku funkcyjnego
 pod ikoną Gr. Kilkukrotne naciśnięcie
 spowoduje podświetlenie kolejnych
 grup błysku.
3. Aby dokonać zmiany zoomu palnika 
 dla lamp w wybranej grupie użyj 
 pokrętła selekcji lub przycisków funkcyjnych 2 i 3.
4. Aby wyjść z interfejsu naciśnij przycisk SET lub użyj przcisku funkcyjnego 4.

Zarządzanie nastawami i funkcjami wyzwalacza z poziomu aparatu

W przypadku korzystania z aparatu Canon EOS wyprodukowanego po roku 2007 istnieje
możliwość zarządzania nastawami w podłączonym wyzwalaczu. Informacje dotyczące
struktury menu znajdują się w instrukcji aparatu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie 
(przez ok. 2 s.) przycisków funkcyjnych 2 i 3
spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień
wyzwalacza sygnalizowane wyświetleniem
czarnej belki z napisem CLEARED. Nadajnik
zostanie ustawiony w domyślnym trybie 
wyzwalania GR.

Aktualizacja oprogramowania

Wyzwalacz YN560-TX PRO ma możliwość aktualizacji oprogramowania �rmowego poprzez
wbudowane gniazdo micro USB. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze
strony producenta www.hkyongnuo.com

1. Po pobraniu aktualizacji ze strony
 producenta należy wyłączyć urządzenie
 z zasialania i połączyć przewodem USB
 z komputerem.
2. Uruchom wyzwalacz, jednocześnie
 naciskając przycisk MODE. Na ekranie
 wyświetli się interfejs aktualizacji
 oprogramowania.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą
 w oprogramowaniu.

7. Możliwe problemy i rozwiązania

Wyzwalacz nie włącza się:
1. Sprawdź czy bateria została poprawnie zamocowana w lampie.
2. Sprawdź poziom naładowania baterii.
3. Sprawdź stan styków stopki w aparacie i wyzwalaczu. Wyczyść styki. 

Wyzwalacz sama się wyłącza:
1. Upewnij się, czy urządzenie nie ma włączonej funkcji automatycznego wyłączenia.
2. Sprawdź czy poziom naładowania baterii nie jest krytyczny.

Urządzenia SLAVE nie wyzwalają błysku:
1. Upewnij się, czy urządzenie wspiera komunikację YN560-TX PRO.
2. Sprawdź kanał oraz ID komunikacji bezprzewodowej. Upewnij się co do ich
 zgodności z wyzwalaczem.
3. Zmniejsz odległość między wyzwalaczem a odbiornikiem.

Wyzwalacz nie emituje podświetlenia AF:
1. Sprawdź funkcję personalizacji FN.05.

Problem z aktualizacją oprogramowania (interfejs aktualizacji zawiesza się) :
1. Rozłącz wyzwalacz. Restartuj urządzenie, a nastepnie powtórz czynność
 aktualizacji.
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Model Wyzwalacz radiowy bateryjny YN560-TX PRO

Cz ęstotliwość bazowa 2.4 Ghz

Zasięg do 100 m

Ilość grup A / B / C / D / E 

Tryby pracy wyzwalacza E-TTL II, M, MULTI, GR
Tryby synchronizacji Pierwsza i druga kurtyna, HSS

8. Dane techniczne

Ilość kanałów / numerów ID 16 (00-15) / 0000 - 9999

Standardowe czasy synchronizacji Canon 1/250 s (i mniej)

Maksymalny czas synchronizacji HSS do 1/8000 s
Zakres proporcji błysku dla grup 1:8 - 1:1 - 8:1 (skok co 1/2 EV)
Zakres korkety ekspozycji ± 3EV co 1/3 kroku

Zasilanie 2x baterie AA/LR6 Ni-MH
Złącza Micro-USB
Wymiary 67.7 x 66.7 x 81.3 mm

110 g (bez baterii)Waga

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

Zakres mocy w trybie M 1/1 - 1/128 (skok co 1/3)

Błysk stroboskopowy 1 - 500 Hz

Dioda wspomagania AF Jest

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

www.fripers.pl


