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LAMPA BŁYSKOWA
YN-560EX

Instrukcja obsługi
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I. 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!

II. Funkcje
•	 AWL dla systemów Nikon oraz Canon 

Lampa YN-560EX może zostać wyzwolona przez następujące urządzenia: 580EX-II, SB-900 / 800 / 700, 7D / 60D / 600D, CLS 
(Creative Lighting System) Nikon, transmiter ST-E2, oraz inne lampy pracujące zarówno w trybie TTL jak i manualnym

•	 Duży wyświetlacz LCD 
Wbudowany duży wyświetlacz LCD wyświetla na bieżąco wszystkie ustawienia i funkcje lampy

•	 Obsługuje MANUAL ZOOM 
Lampa YN-560EX pokrywa szeroki zakres ogniskowych, od 24 do 105mm, z aparatami pełno- i niepełnoklatkowymi

•	 GN58 dla ISO 100, 105mm 
Nowa lampa z wysoką liczbą przewodnią i współpracą w trybach TTL, Manual, Multi

•	 Szybka powtarzalność błysku 
Przy użyciu baterii / akumulatorków lampa ładuje się do 3 sekund do pełnej mocy. Używając zewnętrznego źródła mocy szyb-
kość ładowania wzrasta i pozwala wykonać nawet do 8 błysków na sekundę

•	 Obsługa TTL 
W trybie zdalnym lampa YN-560EX obsługuje FEC, FEB, tylną kurtynę, blokadęFE

•	 Gniazdo synchronizacyjne 2,5mm mini jack 
Pozwala na podłączenie lampy przewodem synchronizacyjnym do aparatu

IMPORTER:



Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta. Za niezgodność lub odstępstwa firma nie odpowiada.

Słownik pojęć
•	 AEB (Auto Exposure Bracketing) - sekwencja naświetlania. Poprzez automatyczną zmianę czasu naświetlania i wartości przysłony 

aparat wykonuje sekwencję ekspozycji w maksymalnym zakresie ±3 stopni, z dokładnością (w zależności od ustawienia) do 1/3 
stopnia, rejestrując trzy lub więcej zdjęć. 

•	 FEB (Flash Exposure Bracketing) - bracketing ekspozycji lampy błyskowej, czyli sekwencyjna zmiana ekspozycji poprzez korekcję 
mocy błysku lampy. Wykonywanych jest kilka zdjęć z różnym naświetleniem, na przykład standardowa -> zmniejszona -> zwięk-
szona. Ilość zdjęć i krok ustawiane są w aparacie.

•	 FEC (Flash Exposure Compensation) - korekcja błysku - podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo na-
tężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Można więc zmienić naświetlenie obiektu znajdującego się w zasięgu lampy 
błyskowej, pozostawiając niezmienione naświetlenie tła, które jest poza zasięgiem lampy.

•	 ETTL - system pomiaru świtała lampy błyskowej przez obiektyw stosowany przez aparaty firmy Canon (i-TTL dla aparatów Nikon).
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Moc
błysku

Zasięg błysku (m)

14 24 28 35 50 70 80 105

1/1 15/49.2 28/91.9 30/98.4 39/127.9 42/137.8 50/164 53/173.9 58/190.3

1/2 10.6/34.8 19.8/65 21.2/69.6 27.6/90.7 29.7/97.4 35.4/116.1 37.5/123 41/134.5

1/4 7.5/24.6 14/45.9 15/49.2 19.5/64 21/68.9 25/82 26.5/86.9 29/95.1

1/8 5.3/17.4 9.9/32.5 10.6/34.8 13.7/45.2 14.8/48.6 17.7/58.1 18.7/61.4 20.5/67.3

1/16 3.8/12.5 7/23 7.5/24.6 9.7/32 10.5/34.4 12.5/41 13.3/43.6 14.5/47.6

1/32 2.7/8.9 4.9/16.1 5.3/17.4 6.9/22.7 7.4/24.3 8.8/28.9 9.4/30.8 10.3/33.8

1/64 1.9/6.2 3.5/11.5 3.8/12.5 4.9/16 5.3/17.4 6.3/20.7 6.6/21.7 7.3/24 

1/128 1.3/4.3 2.5/8.2 3.8/12.5 3.5/11.4 3.7/12.1 4.4/14.4 4.7/15.4 5.1/16.7

X. Możliwe problemy i rozwiązania
•	 Lampa nie wyzwala błysku: 

sprawdź baterie, sprawdź przyciskiem [PILOT], jeśli wyzwala błysk, sprawdź podłączenie do aparatu, wyczyść stopkę lampy i 
sanki aparatu.

•	 Lampa YN-560EX działa niepoprawnie: 
zalecamy wyłączenie lampy i aparatu, zdjęcie lampy i ponowne włączenie, jeśli problem się powtarza, proszę wymienić baterie.

•	 Przy zdjęciach plenerowych należy unikać wystawiania lampy na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to zakłócać komu-
nikację bezprzewodową.

•	 Przy zdjęciach plenerowych należy zachować ostrożność przy korzystaniu z parasolek rozpraszających, ponieważ przymoco-
wane do statywu z lampą mogą zostać łatwo przewrócone przez podmuch wiatru i spowodować uszkodzenie lampy. W tym 
przypadku należy solidnie przymocować statyw lub go dociążyć.

•	 Zdjęcia prześwietlone lub niedoświetlone? Należy sprawdzić ustawienia ISO, migawki i przysłony.
•	 Winietowanie lub tylko fragment zdjęcia jest doświetlony? Należy sprawdzić ustawienia zoomu lampy i ew. zwiększyć kąt 

błysku.
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IV. Opis części

1. palnik
2. dyfuzor szerokokątny
3. głowica lampy
4. gniazdo synchro (wejściowe)
5. pokrywa gniazd
6. pokrywa zasobnika baterii
7. czujnik wyzwalania bezprzewodowego
8. fotocela
9. pierścień blokujący
10. gorąca stopka
11. beeper/głośniczek
12. styki gorącej stopki

•	 System sygnalizacji dźwiękowej 
Można włączyć sygnalizację dźwiękową, różne dźwięki określają stan lampy, dzięki czemu możesz skupić się na fotografowaniu

•	 Krótki czas przeładowania 
Cykl przeładowania lampy po pełnym błysku zajmuje tylko 3s. Nawet jeśli baterie nie są już w pełni naładowane, cykl ładowania 
zajmuje tylko 4-5s.

•	 Zaawansowane funkcje lampy 
Zaawansowane funkcje umożliwiają dostosowanie lampy do swoich potrzeb

•	 Automatyczne zapamiętywanie ustawień 
Lampa przy wyłączaniu automatycznie zapamiętuje ustawione funkcje

III. Szybki Start
Zalecamy przeczytanie tej części instrukcji w celu zapoznania się z podstawowymi funkcjami lampy.
1. Używanie wyłącznie najwyższej mocy błysku lampy znacznie skraca żywotność palnika.
2. Z funkcjami każdego z przycisków można się zapoznać wciskąjąc je i obserwując informacje wyświetlane na wyświetlaczu LCD.
3. Przycisk [ZOOM] przełącza między trybami Sc, Sn, S1, S2.
4. Dłuższe przytrzymanie [ZOOM] umożliwia zmianę zaawansowanych funkcji lampy. Zalecamy przeczytanie sekcji „ustawienia 

zaawansowane” tej instrukcji.
5. Ustawienia lampy YN-560EX możesz zmieniać z poziomu menu aparatu Canon z obsługą lamp zewnętrznych, gdy lampa znajduje 

się na stopce aparatu lub bezprzewodowo, w aparatach wyposażonych w sterownik speedlite lub za pomocą dodatkowego trans-
mitera Canon ST-E2 oraz YongNuo ST-E2.

6. Przyciskanie [UP], [DOWN], [RIGHT] oraz [LEFT] pozwala na zmianę parametrów trybu w którym aktualnie ustawiona jest lampa. Dla 
niektórych parametrów należy wcisnąć [OK] aby zatwierdzić ustawienia.

7. Lampa może pracować w trybach M/MULTI/TTL. Zmiany trybu dokonujemy przyciskiem [MODE]



IX. Specyfikacja
•	 Liczba przewodnia: GN58 przy ISO 100
•	 Tryby pracy: M; MULTI oraz S1, S2, Sc, Sn
•	 Zakres zoom: automatyczny oraz manualny (24 / 28 / 35 / 50 / 70 / 80 / 105 mm)
•	 Regulacja głowicy: Pionowo: -7° do 90°; Poziomo: -180° do 180°
•	 Zasilanie: 4x baterie alkaliczne lub akumulatory typu R6/AA Ni-MH
•	 Liczba błysków: 100-1500, z nowymi bateriami alkalicznymi AA
•	 Czas ładowania: do 3s
•	 Temperatura barwowa: 5600°K
•	 Czas trwania błysku: 1/200s - 1/20000s
•	 Regulacja mocy: 8 poziomów Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (22 poziomy z krokiem 1/3 EV)
•	 Złącza: gorąca stopka, synchro - mini jack
•	 Zasięg wyzwalania bezprzewodowego: 20-25 m wewnątrz pomieszczeń, 10-15 m na zewnątrz
•	 Korekcja błysku FEC
•	 Sekwencje ekspozycji lampy błyskowej FEB (bracketing)
•	 Synchronizacja na tylną kurtynę migawki - rear-curtain
•	 3 Grupy pracy: A,B,C 
•	 4 Kanały pracy: 1,2,3,4
•	 Wyposażona w sygnalizator dźwiękowy
•	 Wymiary: 60*73*190 mm
•	 Waga: 350 g (bez zasilania)
•	 Zestaw zawiera: lampę błyskową, pokrowiec, podstawkę z gwintem 3/4 cala, instrukcję
•	 Czytelny panel LCD z podświetleniem
•	 Wbudowany wysuwany odbłyśnik
•	 Wbudowany wysuwany dyfuzor szerokokątny (rozpraszacz)
•	

Liczba przewodnia dla poszczególnych ustawień lampy (dla ISO 100, w metrach / stopach)
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12. Użycie dyfuzora szerokokątnego
Wysuwając dyfuzor szerokokątny i chowając płytkę reflektora (jak na rysunku obok) 
uzyskamy rozproszenie światła pokrywające ogniskową od 14mm, natomiast świa-
tło będzie łagodniejsze, bardziej naturalne.
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13. Wyświetlacz LCD: wyświetla wszystkie funk-
cje i ustawienia wybrane przez użytkownika.

14. Przycisk HSS/tylnej kurtyny. Pozwala na bez-
pośrednie ustawienie tych funkcji w panelu 
lampy.

15. Przycisk ZOOM: pozwala ustawić bezpośred-
nio zasięg lampy (auto, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 
105mm).

16. Włącznik (ON/OFF): przyciśnięcie tego przy-
cisku na 2s spowoduje włączenie/wyłączenie 
lampy.

17. Zestaw przycisków wyboru: [Left], [Right], 
[Up], [Down] i [Ok] w środku; przyciski [Left] 
i [Right] mogą służyć do ustawień kompen-
sacji ekspozycji, mocy błysku, parametrów 
w zaawansowanych opcjach, błysków stro-
boskopowych;  przyciski [Up] i [Down] służą 
min. do ustawiania braketingu, ustawiania 
jasności i wyboru zaawansowanych opcji.

18. Przycisk MODE: w trybie sterowania lampą 
z aparatu przycisk ten służy do przełączania 
pomiędzy trybami TTL/M/Multi; w trybie 
zdalnego sterowania przycisk służy do prze-
łączania między trybami Sc/Sn/S1/S2. Przy 
wciśnięciu [MODE] przez dłuższą chwilę następuje przełączenie pomiędzy sterowaniem lampą z aparatu a sterowaniem zdal-
nym.

19. Przełącznik podświetlenia/dźwięku: krótkie wciśnięcie włącza/wyłącza podświetlenie wyświetlacza lampy,  przytrzymanie wci-
śniętego przycisku na 2s spowoduje włączenie/wyłączenie dźwięku potwierdzającego wprowadzane ustawienia.

20. Przycisk (PILOT): kolor czerwony oznacza że lampa jest naładowana, zielony - lampa jest w trakcie ładowania; wciśnięcie przyci-
sku wyzwala błysk testowy.

21. Wskanik trybu pracy
22. Wskaźnik mocy lampy
23. Wskaźnik rozładowania baterii
24. Wskaźnik sygnalizacji dźwiękowej
25. Tryb wyzwalania lampy
26. Wskaźnik zoomu
27. Wskaźnik trybu uśpienia
28. Wskaźnik częstotliwości i liczby błysków w trybie stroboskopowym, lub dokładnego ustawienia mocy



8. Seryjne wyzwalanie lampy
Lampa YN-560EX może zostać wyzwolona wielokrotnie w krótkim czasie. Należy ustawić aparat w tryb zdjęć seryjnych i rozpocząć 
zdjęcia. Przy seryjnym wyzwalaniu zaleca się wyłączenie sygnału dźwiękowego lampy. Ilość zdjęć seryjnych wykonanych z lampą 
zależy od stanu baterii użytych w lampie. Zalecamy używanie nowych baterii

9. Odbicie światła
Odbicie światła oznacza robienie zdjęć z lampą skierowaną w stronę płaszczyzny odbijają-
cej, jak ściana czy sufit. 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 zdję-
cia.

11. Odbicie światła z użyciem reflektora
Odbicie światła z użyciem reflektora i dyfuzora wbudowanego w lampie YN-565EX spowo-
duje, 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°.
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VI. Podstawowe Funkcje

1. Podstawowe operacje

FUNKCJA OPIS

przycisk [POWER] Włącza i wyłącza lampę. Należy przytrzymać przez 2 sekundy.
Doradzamy by wyjmować baterie po skończonej pracy z lampą.

przycisk [ZOOM]
Pojedyncze wciśnięcie pozwoli na kontrolę ustawień zoomu lampy. Dokonujemy tego przez przyciski funk-
cyjne lampy. Zmieniamy między ustawieniami: Auto, 24, 28, 35,50, 70, 80 oraz 105 mm. Dłuższe przytrzymanie 
przycisku pozwoli na zmianę trybu na SLAVE (SL) oraz S1 i S2. W celu zatwierdzenia należy przycisnąć [OK].

przycisk
[Tylna Kurtyna] Przełącza lampę pomiędzy synchronizacją na tylną lub przednią kurtynę migawki aparatu.

Przycisk [Fn] Przycisk [Fn] - pojedyncze naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie podświetlenia panelu LCD, dłuż-
sze przytrzymanie powoduje wejście do zaawansowanego menu lampy.

przyciski:
[LEFT] [RIGHT]
[OK]

Służy do zmiany mocy lampy, zoomu, kompensacji ekspozycji, ilości błysków stroboskopu, częstotliwości 
stroboskopu. Przeczytaj następne rozdziały by dowiedzieć się więcej o wymienionych funkcjach.

Przyciski:
[UP] [DOWN]

Ustawienie sekwencji bracketingu ekspozycji lampy (FEB) oraz zasięgu zoomu. W trybie TTL dokonujemy 
zmian FEB, po przyciśnięciu [ZOOM] możemy zmienia wartość zoomu.

przycisk [PILOT] Przyciśnięcie wyzwoli błysk testowy. Jeśli lampa przejdzie w tryb uśpienia należy przycisnąć w celu przywró-
cenia lampy do pracy.
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D. E. F.

V. Przygotowanie do pracy

1. 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).

2. 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.

Uwaga: Montażu/demontażu lampy na sankach aparatu można do-
konywać TYLKO przy wyłączonym zasilaniu lampy i aparatu!

SE Sd 3/15/30, 30/60/120 : Stan bezczynności przez 3/15/30 spowoduje przejście lampy w stan 
uśpienia, a po 30/60/120 minutach lampa się automatycznie wyłączy.

SE Sd -- 120: bez stanu uśpienia, lampa się automatycznie wyłączy po czasie bezczynności rów-
nym 120 minut.

Slave Sd 30: Lampa wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

Slave Sd 60: Lampa wyłączy się automatycznie po 60 minutach.

Inc 0.3 :  dokładne ustawianie mocy lampy z krokiem 0.3 eV.

Inc 0.5 :  dokładne ustawianie mocy lampy z krokiem 0.5 eV.

Inc 0.3&0.5 :  Mix kroków 0.3 eV i 0.5 eV.

lcd 7/15/30: czas włączenia podświetlenia wyświetlacza LCD jest 7/15/30 s.

qu --: funkcja szybkiego włączania/wyłączania jest zablokowana

qu on: funkcja szybkiego włączania/wyłączania jest odblokowana
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4. FEB - bracketing ekspozycji
Parametr FEB może zostać ustawiony za pomocą aparatu lub lampy YN-560EX (gdy jest wpięta w sanki aparatu). Po dokładniejsze 
informacje odsyłamy do instrukcji aparatu. Gdy funkcja bracketingu ekspozycji jest ustawiona, należy wykonać 3 zdjęcia, nastąpi au-
tomatyczna kompensacja ekspozycji, na przykład: normal -> under -> over (ekspozycja normalna -> ujemna -> dodatnia). Użycie tej 
funkcji pomaga zwiększyć szansę na prawidłowo naświetlony kadr.
UWAGA:  Przy korzystaniu z FEB należy ustawić aparat na pojedyncze zdjęcia. Przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwolić lampę te-
stowo.

5. FE Lock (Canon) - blokada ekspozycji
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).

6. FV Lock (Nikon) - blokada autofokusa/ekspozycji
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 prze-
komponować kadr i wykonać zdjęcie.
Uwaga:
FV Lock (blokada) jest dostępna tylko w aparatach wyposażonych w taką funkcję (więcej danych w instrukcji aparatu).

7. Ustawienia zaawansowane
YN-560EX posiada menu opcji zaawansowanych, dzięki któremu można dostosować parametry lampy do własnych potrzeb. W celu 
wejścia w menu zaawansowane należy wcisnąć przycisk [ZOOM] aż pojawi się menu zaawansowanych ocji.  Wybierz ustawienia przy-
ciskami [UP] i [DOWN]; na przykład: <SE Sd 3 30> oznacza, że po trzech minutach bezczynności lampa przejdzie w stan uśpienia, a po 
30 minutach automatycznie się wyłączy.
Znaczenie poszczególnych pozycji jest przedstawione poniżej:
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4. Manualne konfigurowanie lamp i funkcji stroboskopu w trybie bezprzewodowym
YN560EX obsługuje jako Slave tryby Manual i Multi.
Tryb Manual: ustawić lampę główną jako <M>, a następnie ustawić moc błysku na lampie głównej.
Tryb Stroboskopowy: ustawić lampę główną jako <Multi>, a następnie ustawić moc błysku, częstotliwość, ilość błysków na lampie 
głównej.
5. Przykłady wyzwalania bezprzewodowego
•	 lampa nadrzędna: 580EX-II, SB-900 / 800 / 700, 7D / 60D / 600D, CLS (Creative Lighting System), Nikon, transmiter ST-E2
•	 lampa podrzędna: lampa Yongnuo z serii EX; można utworzyć trzy niezależne grupy wyzwalania
•	 można użyć mini statywów ze standardowym gwintem 3/8” do ustawienia lamp
•	 ustawić korpusy lamp tak, aby czujnik zdalnego sterowania był skierowany w stronę lampy głównej
•	 w pomieszczeniach sygnał sterowania może się odbijać od ścian, dając większą swobodę w ustawieniu lamp
•	 przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwolić lampy przyciskiem TEST, aby mieć pewność że wyzwalanie bezprzewodowe dzia-

ła poprawnie
•	 nie umieszczać żadnych przeszkód pomiędzy lampą główną a lampami podrzędnymi, gdyż mogą one zakłócać przesył sy-

gnału

VIII. Funkcje zaawansowane

1. Użycie lamp bezprzewodowo na duże odległości

YN-560EX odbiera sygnał bezprzewodowy, największa odległość w pomieszczeniach na jaką może działać lampa wynosi 25 me-
trów. Na zewnątrz maksymalny skuteczny zasięg to 15 metrów.
Dla zapewnienia najlepszej synchronizacji bezprzewodowej należy pamiętać o kierowaniu sensora lampy w stronę nadajnika (ste-
rownika).
UWAGA: Przy pracy YN560EX w trybie Slave moc lampy jest całkowicie kontrolowana przez jednostkę nadrzędną.
2. FEC - Korekcja błysku
Można korzystać z funkcji korekcji błysku, aby uzyskać lepszy efekt końcowy. Ustawień parametrów FEC dokonujemy na lampie 
nadrzędnej, postępując zgodnie z instrukcją obsługi tej lampy.

3. Synchronizacja na tylną kurtynę

Można uzyskać ciekawe efekty rozmycia na zdjęciach, korzystając z dłuższych czasów otwarcia migawki i synchronizacji lampy na 
tylną kurtynę. 
UWAGA: w systemie synchronizacji bezprzewodowej Canona, przy zastosowaniu YN560EX jako slave funkcja ta nie może być włączona.
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2. Włączenie i wyłączenie lampy
Przytrzymując przycisk [POWER] przez 2 sekundy włączamy lampę. Po zakończonej pracy z lampą 
zaleca się wyjęcie baterii.
Po włączeniu lampy zostaną przywrócone ostatnie ustawienia, czerwony przycisk [PILOT] oznacza 
gotowość do wyzwolenia lampy.
Jeśli w ciągu 20 sekund przycisk [PILOT] nie zaświeci na czerwono może to oznaczać, że baterie są 
rozładowane i lampa nie może naładować kondensatorów. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD 
pojawi się informacja: <P.L>, lampa po chwili automatycznie się wyłączy. Należy wtedy wymienić ba-
terie na nowe. Możesz użyć przycisku [PILOT] w celu sprawdzenia czy lampa funkcjonuje poprawnie. 
W celu wyłączenia lampy również przytrzymaj przycisk [POWER] przez 2 sekundy.
3. Tryb M (manualny)
Możesz ustawić moc lampy między 1/128 a pełną mocą, ze skokiem co 1/3 działki przysłony.

Stan
[Charging Indicator]

Znaczenie Zachowanie

czerwone ciągłe światło lampa jest w pełni naładowana normalne

zielone ciągłe światło lampa nie jest jeszcze w pełni naładowana zaczekać na pełne naładowanie się lampy

zielone migające światło słabe baterie, lampa wyłączy się wymienić baterie

Znaczenie sygnałów świetlnych:

Znaczenie sygnałów dźwiękowych:

Przyciskaj [MODE], aż na wyświetlaczu LCD ukaże się <M>
Przyciśnij [LEFT] lub [RIGHT] w celu zmiany mocy lampy, używając przycisków [UP] i [DOWN] regulujesz moc co 1/3 działki przysłony
4. Tryb MULTI (stroboskop)
W trybie MULTI, wywołana jest seria krótkich błysków, które mogą zostać użyte w celu uchwycenia kilku ujęć poruszającego się obiektu 
na jednej dłuższej ekspozycji zdjęcia. Lampa wyzwoli się zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami: moc błysku, ilość błysków i ich 
częstotliwość. Ustawiamy to przy pomocy przycisków [LEFT], [RIGHT] i zatwierdzamy wciskając [OK]. Zakres regulacji wynosi: 1/128, 
1/64, 1/32, 1/16, 1/8 oraz 1/4 mocy lampy, ilość błysków można regulować w zakresie od 1 do 100 (jeśli ilość błysków jest ustawiona 
na --, zostanie wyzwolona domyślna ilość błysków), oraz częstotliwość od 1 do 100. Wartości zmieniamy następująco: przyciskamy 
[OK] i przy pomocy [LEFT] i [RIGHT] zmieniamy ustawienia. Następnie przyciskiem [OK] zatwierdzamy wybrane ustawienia. Szybkość 
ładowania jest zależna od stanu naładowania baterii. Jeśli lampa działa wolniej niż została ustawiona, należy zmniejszyć częstotliwość 
błysków lub wymienić baterie na nowe.
Zalecenie: W trybie stroboskopu migawka aparatu musi być otwarta przez czas trwania błysków.
5. Tryby Sc/Sn i S1/S2
Wyboru trybu pracy Slave: c/Slave, n/Slave1/Slave2/(Sc/Sn/S1/S2) dokonuje się przyciskiem [MODE]. Te cztery tryby są używane do 
lamp w trybie Slave.  W tym trybie wskazane jest obrócenie korpusu lampy tak, aby czujnik na frontowej ściance lampy skierowany był 
w stronę lampy wyzwalającej. 
Tryby Sc/Sn: Lampa YN560EX może być wyzwalana przez 580EXII  SB-700/800/900, 7D,/60D/600D, Nikon C-command, SU-800 i ST-
E2 przez lampy TTL i w trybach Manual i Multi. Zarówno lampy wyzwalające jak i Slave muszą być wtedy ustawione do pracy na tym 
samym kanale.  Wyboru kanału dokonuje się przeciskiem [CH]..
W trybach S1 i S2 ustawienia parametrów błysku są dokonywane ręcznie, podobnie jak w trybie Manual.
Tryb S1: Wyzwolenie lamp następuje wraz z pierwszym błyskiem lampy nadrzędnej. Aby współpraca lamp w tym trybie była popraw-

Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie
dźwięki

a. sygnalizacja dźwiękowa została włączona
b. lampa została włączona lub wyzwolona; normalne

3 krótkie dźwięki
dwa razy ekspozycja zakończona zmiana ekspozycji lub zmiana

trybu działania lampy

3 krótkie dźwięki ekspozycja może być zbyt duża zmiana ekspozycji lub zmiana
trybu działania lampy

2 podwójne dźwięki
2 pojedyncze dzwięki

a. brakuje energii do ponownego naładowania lampy
b. lampa ładuje się lub zabezpieczenie przeciw przegrzaniu jest włączone

zaczekać aż lampa się naładuje;
zaczekać ok 3 minut aż lampa 
ostygnie i zabezpieczenie się 
wyłączy

1 długi dźwięk lampa jest w pełni naładowana i gotowa do użycia normalne

3 krótkie dźwięki Baterie są rozładowane i nastąpi samoczynne wyłączenie lampy Wymienić baterie



(1). Bezprzewodowe ustawienie 2 lamp w trybie SLAVE
•	 ustawienia w trybie bezprzewodowym: SLAVE_c lub SLAVE_n
•	 wybranie kanału: 1, 2, 3 lub 4
•	 ustawienie grup: jedną lampę przypisz do grupy A, drugą do grupy B
•	 w urządzeniu sterującym ustawiamy ten sam kanał, wybieramy sterowanie 

grupami A : B, lub A:BC
Można rozpocząć zdjęcia.
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9. Obsługa ZOOM
Manualne ustawienie zoom: wciskając przycisk [ZOOM] można zmieniać ustawienia zoom: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm
10. Sygnał dźwiękowy
Gdy sygnalizacja dźwiękowa jest włączona, różne sygnały oznaczają odmienne stany pracy lampy. Poniższa tabela przedstawia zna-
czenie poszczególnych sygnałów:

c: oznacza, że lampa może odbierać sygnał zdalny tylko z urządzeń systemu Canon
n: oznacza, że lampa może odbierać sygnał zdalny tylko z urządzeń systemu Nikon

Każda kompensacja błysku FEB, FE lock, ustawienia błysku manualnego i stroboskopowego ustawione na lampie nadrzędnej będą 
automatycznie przeniesione do YN560EX.
Nawet przy użyciu kilku lamp YN560EX każda z nich będzie sterowana w ten sam sposób drogą bezprzewodową.

1. Ustawienia lampy głównej
Aby wykorzystać 580EX-II, SB-900 / 800 / 700, 7D / 60D / 600D, CLS (Creative Lighting System), Nikon, transmiter ST-E2 prosimy 
zapoznać się z instrukcją danego urządzenia.
2. Ustawienia lampy w trybie SLAVE
Aby lampa YN-560EX mogła być bezprzewodowo synchronizowana z urządzeniem sterującym, należy włączyć tryb SLAVE_c lub SLA-
VE_n.
Sposób ustawienia: wcisnąć przycisk [ZOOM] aby wybrać tryb SLAVE_c lub SLAVE_n, następnie przy wciśniętym przycisku [ZOOM] 
przyciskiem [CH] wybrać grupę wyzwalania (A, B, C). Kanał transmisji wybiera się przyciskiem [CH].
3. Używanie kilku lamp, konfiguracja ustawień bezprzewodowych
Można utworzyć dwie lub trzy grupy lamp w trybie SLAVE w celu lepszego dopasowania oświetlenia do swoich potrzeb, i ustawić 
współczynnik mocy błysku w trybie TTL, paramaetry błysku w trybue manual, lub stroboskopowym.

- 12 -

- 13 -

TRYB czas do przejścia w stan uśpienia czas do automatycznego wyłączenia

M/Multi
Po czasie bezczynności trwającym 3/15/30/-- minut lampa 

przejdzie w stan uśpienia (-- oznacza wyłączenie stanu 
uśpienia

Lampa wyłączy się automatycznie po czasie bezczynności 30/60/120 
minut

Sc/Sn/
S1/S2 Bez uśpienia Lampa wyłączy się automatycznie po czasie bezczynności 30/60 minut

8. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Lampa jest wyposażona w czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem. Po wykonaniu dużej ilości błysków w krótkim czasie, włączy 
się zabezpieczenie, na wyświetlaczu lampy ukaże się oznaczenie <O.H>, przycisk [PILOT] zacznie migać na przemian czerwonym i zie-
lonym światłem - lampa zostanie zablokowana. Pracę lampy można wznowić w takim przypadku po ok. 3 do 5 minut. W celu uniknięcia 
przegrzania lampy należy przy dużej częstotliwości błysków używać co najwyżej 1/4 mocy.
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na, należy lampę nadrzędną ustawić w tryb Manual i wyłączyć funkcje przedbłysków, oraz redukcję 
czerwonych oczu.
Tryb S2: Działa podobnie do trybu S1, z tym że mogą być pomijane przedbłyski z lampy nadrzędnej, 
dzięki czemu można stosować jako główną lampę pracującą w trybie TTL. Jeśli lampa zewnętrzna nie 
współpracuje poprawnie z lampą nadrzędną w trybie S1, należy wypróbować współpracę w trybie S2.
6. 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.
7. Tryb oszczędzania energii
Lampa posiada różne tryby oszczędzania energii. W celu zmiany ustawień oszczędzania energii lam-
py, należy dłużej przytrzymać przycisk [Fn]. Przyciskami [UP] lub [DOWN] wybieramy numer 01 z 
menu zaawansowanego. Przyciskając [RIGHT] ustawiamy SL EP - -, co oznacza, że tryb oszczędzania 
energii jest wyłączony. Jeśli ustawimy na SL EP on, oznaczać to będzie, że tryb oszczędzania energii 
jest włączony. Poniższa tabela przedstawia wszystkie opcje trybu oszczędzania energii dla lampy.

Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie
dźwięki

a. sygnalizacja dźwiękowa została włączona
b. lampa została włączona lub wyzwolona; normalne

3 krótkie dźwięki
dwa razy ekspozycja zakończona zmiana ekspozycji lub zmiana

trybu działania lampy

3 krótkie dźwięki ekspozycja może być zbyt duża zmiana ekspozycji lub zmiana
trybu działania lampy

2 podwójne dźwięki
2 pojedyncze dzwięki

a. brakuje energii do ponownego naładowania lampy
b. lampa ładuje się lub zabezpieczenie przeciw przegrzaniu jest włączone

zaczekać aż lampa się naładuje;
zaczekać ok 3 minut aż lampa 
ostygnie i zabezpieczenie się 
wyłączy

1 długi dźwięk lampa jest w pełni naładowana i gotowa do użycia normalne

3 krótkie dźwięki Baterie są rozładowane i nastąpi samoczynne wyłączenie lampy Wymienić baterie

10. Gniazdo synchronizacyjne PC (wejście)
W celu synchronizacji aparatu z lampą podłączamy przewód synchronizacyjny między aparatem a lampą.
11. Funkcja automatycznego zapisywania ustawień
W momencie wyłączania lampy wszystkie ustawienia zostaną zapisane automatycznie. Dzięki temu po ponownym włączeniu lampy, nie 
trzeba znowu ustawiać ostatnio używanych funkcji i parametrów.
VII. System bezprzewodowy
Lampa YN-560EX może zostać wyzwolona przez następujące urządzenia: 580EX-II, SB-900 / 800 / 700, 7D / 60D / 600D, CLS (Creati-
ve Lighting System), Nikon, transmiter ST-E2, oraz inne lampy pracujące zarówno w trybie TTL jak i manualnym

(2). Bezprzewodowe ustawienie 3 i więcej lamp
•	 ustawienia w trybie bezprzewodowym: SLAVE_c lub SLAVE_n
•	 wybranie kanału: 1, 2, 3 lub 4
•	 ustawienie grup: przypisz każdą z lamp do innej grupy sterowaniaA, B i C
•	 w urządzeniu sterującym ustawiamy ten sam kanał, wybieramy sterowanie 

grupami A : B, lub A:BC
Można rozpocząć zdjęcia.
Przed przystąpieniem do pracy należy wyzwolić lampy przyciskiem TEST.

Uwaga:
Jeśli ustawimy w urządzeniu sterującym grupy A : B, grupa C nie zostanie wy-
zwolona.
W przypadku gdy do wybranej grupy (przykład grupy A po prawej) przypisze-
my więcej niż jedną lampę, zostaną one wyzwolone jednocześnie.
Można przypisać dowolną liczbę lamp do danej grupy.

GRP=AGRP=A GRP=A


