
Wyzwalacz lamp reporterskich
YN560-TX

Instrukcja obsługi

1. Właściwości

Podstawowe cechy sterownika YN560-TX:
•	 współpracuje ze wszystkimi lampami YN 560 III wyprodukowanymi od 

stycznia 2013r.
•	 obsługuje dwa tryby pracy: M / Multi
•	 kontroluje zdalnie moc błysku i Zoom lamp każdej z 6 grup
•	 kompatybilny z RF602, RF603, RF603II
•	 16 kanałów transmisji
•	 duży czytelny wyświetlacz LCD
•	 przyjazny interfejs użytkownika
•	 zasięg: 100m
•	 bezprzewodowy odbiornik wyzwalania migawki RF603 / RF603II

* Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić odpowiednie grupy w lam-
pach YN560-III, a następnie za pomocą kontrolera YN560-TX można kon-
trolować zdalnie moc błysku, tryb pracy M/Multi i Zoom niezależnie dla 
każdej z grup. Nie ma potrzeby ustawiania parametrów każdej z lamp 
ręcznie. Wyświetlacze lamp pokazują na bieżąco ustawienia ze sterowni-
ka YN560-TX.

•	 Przed podłączeniem sterownika do aparatu należy wyłączyć za-
silanie w obydwu urządzeniach.

•	 Unikać kontaktu urządzenia z wilgocią. Nie obsługiwać sterow-
nika mokrymi rękami, nie zanurzać do wody, nie wystawiać na 
działanie deszczu, nie używać w warunkach wysokiej wilgotno-
ści.

•	 Nie wolno używać sterownika w pomieszczeniach, gdzie znajdu-
ją się substancje łatwopalne lub wybuchowe.

•	 Należy stosować tylko baterie zgodne ze specyfikacją urządze-
nia. Przy montażu baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową 
biegunowość. Należy używać tylko nowych baterii lub w pełni 
naładowanych akumulatorów. W przypadku wymiany należy 
wymienić jednocześnie wszystkie baterie.

2. Uwagi

3. Wersje urządzenia

Jeśli sterownik jest wykorzystywany z aparatem niezgodnym z sys-
temem do jakiego przeznaczony jest sterownik (Canon albo Nikon), 
nie będzie obsługiwana funkcja automatycznego wzbudzania lamp 
z poziomu aparatu.

YN560-TX C dla aparatów Canon YN560-TX N dla aparatów Nikon

4. Opis urządzenia
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5. Opis urządzenia

1. Kontrolka stanu lampy: kolor zielony świecenia oznacza wzbudzenie 
sterownika (ustawianie ostrości przez aparat), czerwony kolor oznacza 
wyzwalanie.

2. Wyświetlacz LCD: wyświetla bieżące ustawienia funkcji i parametrów.
3. Przycisk MODE: ustawianie trybu pracy dla wybranej grupy (M / Multi 

/ --).
4. GR/:  :wybór grupy wyzwalania (A/B/C/D/E/F).
5. Złącze przewodu synchro: służy do zaimplementowania funkcji bez-

przewodowego wyzwalania migawki przez sterownik.
6. Przycisk TEST / kontrolka zasilania: po włączeniu zapala się na czerwo-

no / wciśnięcie przycisku spowoduje wyzwolenie błysku testowego.
7. Przycisk ZOOM / CH: krótkie wciśnięcie przycisku spowoduje przejście 

do edycji ustawień wartości ZOOM (24-105mm); długie przytrzyma-
nie powoduje przejście do edycji numeru kanału transmisji.

8. Przycisk Hz/Fn: krótkie wciśnięcie przycisku powoduje przejście do 
ustawień ilości błysków i częstotliwości (tylko w trybie Multi); długie 
przyciśnięcie przycisku powoduje przejście do ustawień trybu komu-
nikacji (RF602 / RF603).

9. Włącznik zasilania: ON / OFF.
10. Przyciski wyboru: przyciski LEWO / PRAWO / GÓRA / DÓŁ służą do 

zmiany ustawianych parametrów, środkowy przycisk służy do zatwier-
dzania ustawień.

6. Przygotowanie do użycia

1. Zainstalować dwie baterie AA/R6.
2. Zamontować sterownik w gnieździe gorącej stopki aparatu.
3. Włączyć zasilanie - kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono.
4. Ustawić tryb komunikacji (RF602/RF603): przytrzymać wciśnięty przy-

cisk [Hz/Fn], aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat o obecnie usta-
wionym trybie komunikacji. Przełączenia pomiędzy trybami RF602 / 
RF603 dokonuje się za pomocą klawiszy LEWO/PRAWO, a nowe usta-
wienie zatwierdza przyciskiem OK.

5. Ustawianie kanału transmisji: należy długo przytrzymać przycisk 
[ZOOM/CH] aż wskaźnik numeru kanału zacznie migać, następnie kla-
wiszami LEWO/PRAWO lub GÓRA/DÓŁ ustawić wybrany numer kana-
łu i zatwierdzić przyciskiem OK. Należy zwrócić uwagę, aby sterownik 
i lampy / odbiorniki miały ustawiony ten sam kanał transmisji.

7. Aktywacja funkcji sterowania grupami w YN560-TX

1. Ustawienie trybu komunikacji i kanału transmisji:
Ustawić lampę YN560 III w tryb RX, a następnie ustawić tryb komunikacji 
(RF602/RF603) taki sam jak w sterowniku YN560-TX.
2. Aktywacja funkcji grup w lampie:
Wcisnąć jednocześnie klawisze [ZOOM/CH] i [Hz/Fn] na sterowniku, na 
wyświetlaczu pojawi się napis ACT (Activate). Gdy wyświetlacz lampy 
będzie wyglądał jak na rysunku poniżej, należy wcisnąć przycisk OK na 
lampie - funkcja grup w lampie zostanie aktywowana.
3. Ustawienie grup:
Wcisnąć jednocześnie przyciski [MODE] i [TRIG MODE] na lampie, aby wy-
brać jedną z grup roboczych (A - F).

* Po aktywowaniu funkcji grup w lampie YN560 III, wyświetlacz lampy 
będzie na bieżąco wyświetlał ustawienia parametrów błysku wybrane na 
sterowniku.

8. Ustawianie grup i trybu błysku

1. Długie wciśnięcie przycisku [GR/:] powoduje przełączanie ekranu grup 
pomiędzy A/B/C lub D/E/F.

2. Krótkie wciśnięcie [GR/:] powoduje przejście kursora do kolejnej grupy 
z tych wyświetlanych na ekranie. Wciśnięcie przycisku MODE spowoduje 
przełączanie trybu pracy lamp w danej grupie (M / Multi / --), -- oznacza że 
ta grupa jest wyłączona, lampy do niej przypisane nie będą wyzwalane. 
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9. Ustawianie mocy błysku dla grupy

Tryb M:
Moc błysku dla wybranej grupy lamp można ustawiać klawiszami LEWO / 
PRAWO w zakresie od 1/128 do 1/1; klawiszami GÓRA / DÓŁ można doko-
nywać dokładnej regulacji mocy z krokiem 1/3 (+0.3, +0.7).

Tryb Multi:
Zakres regulacji mocy błysku możliwy jest w zakresie 1/128 do 1/4.

10. Częstotliwość i ilość błysków w trybie Multi

W trybie Multi krótkie wciśnięcie przycisku [Hz/Fn] powoduje przejście do 
edycji częstotliwości błysków i ich liczby. Ich zmiany dokonuje się przyci-
skami LEWO / PRAWO.

11. Ustawianie wartości Zoom dla każdej grupy
Krótkie wciśnięcie przycisku [ZOOM/CH] powoduje przejście do edycji 
wartości Zoom dla każdej z grup. Zakres regulacji wynosi 24-105mm. 
Przełączania pomiędzy grupami dokonuje się za pomocą przycisku [GR/:]. 
Zmiany są zatwierdzane po wciśnięciu przycisku OK lub [ZOOM/CH].

12. Wyzwalanie bezprzewodowe

1. Błysk testowy
Wcisnąć przycisk TEST na sterowniku, aby wywołać błysk testowy wszyst-
kich lamp w scenie.
2. Wyzwalanie przez YN560-TX
Połowiczne wciśnięcie spustu migawki w aparacie spowoduje wzbudze-
nie lamp. Kontrolka stanu sterownika zaświeci się na zielono, a kontrolka 
sygnału w lampie na niebiesko.
Przy pełnym wciśnięciu spustu migawki w aparacie, lampy YN560 III bły-
sną zgodnie z ustawieniami na sterowniku YN560-TX. Kontrolki stanu na 
sterowniku i lampach zaświecą się na czerwono.
Przy korzystaniu z wyzwalaczy RF602/RF603/RF603II parametry błysku 
każdej lampy należy ustawić ręcznie bezpośrednio na lampie.

* Parametry błysku wyświetlone na lampie są zgodne z wartościami usta-
wionymi na sterowniku YN560-TX.

13. Funkcja zdalnego wyzwalania migawki

Sterownik YN560-TX współpracuje z wyzwalaczami RF603/RF603II w ukła-
dzie zdalnego wyzwalania migawki.
1. Podłączyć sterownik do aparatu za pomocą przewodu wyzwalacza mi-
gawki (typu LS-2.5), jak pokazano na ilustracji poniżej.
2. Wciśnięcie do połowy przycisku na nadajniku RF603/RF603II spowodu-
je ustawienie ostrości przez aparat. Pełne wciśnięcie przycisku na nadajni-
ku spowoduje wyzwolenie migawki.

•	 Lampa zamocowana w sankach nadajnika będzie wyzwalana syn-
chronicznie z migawką.

•	 Nadajnik RF603II powinien być ustawiony w tryb TRX.
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14. Najczęściej spotykane problemy

1. Lampa nie wyzwala.
- Sprawdzić czy tryb komunikacji sterownika jest zgodny z trybem komu-
nikacji odbiornika (lampy).
- Sprawdzić, czy nadajnik i odbiornik (lampa) mają ustawiony ten sam ka-
nał komunikacji.
2. Nie można ustawić grup w lampie YN560III.
Powtórzyć aktywację grup błysku lamp YN560III ze sterownikiem YN560-
-TX.

15. Przywracanie ustawień fabrycznych

Wcisnąć jednocześnie przyciski MODE i [ZOOM/CH], i przytrzymać aż do 
pojawienia się na ekranie napisu CLA (Clear), co oznacza, że zostały przy-
wrócone ustawienia fabryczne sterownika.

16. Specyfikacja

Typ: sterownik bezprzewodowy FSK 2.4GHz
Zasięg pracy: 100m
Ilość kanałów transmisji: 16
Tryb pracy: M / Multi
Grupy robocze: A/B/C/D/E/F
Zakres ZOOM: 24 - 105mm
Gniazdo sterowania migawką: 2.5mm mikro Jack
Zasilanie: 2 baterie/akumulatory 1,5V AA/R6
Czas pracy w trybie czuwania: 120 godzin
Wymiary: 70 x 97.5 x 43mm
Masa netto: 98g

Opis funkcji i parametrów w niniejszej instrukcji powstał na bazie testów 
przeprowadzonych przez producenta. Późniejsze zmiany w funkcjach i 
wyglądzie mogą nie być uwzględnione w instrukcji.

IMPORTER:

IMPORTER:

YN560-TX

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży
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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 uszko-
dzenie 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 

wyłączeniem 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.


