
LAMPA BŁYSKOWA
YN-560 III

Instrukcja obsługi

I. Ważne informacje

1. Chronić urządzenie przed wodą i kurzem.
2. Chronić przed dziecmi.
3. Zawsze sprawdzaj czy baterie sa właściwie umieszczone w zasobniku.
4. Nie kieruj błysku bezpośrednio w oczy - może wywołać atak epilepsji u osób chorych.
5. Prosimy wyjać baterie i zaprzestać używania w poniższych przypadkach: gdy lampa upadła, lub jej części poluzowały sie, gdy baterie 

uległy zniszczeniu (nie wyjmuj baterii gołymi rekoma), jeśli lampa wydaje dziwne dźwięki, czuć zapach przepalenia, lub jest bardzo 
gorąca. 

6. Nigdy nie otwieraj lampy, nie odkrecaj jej mocowań - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet porażenia prądem.
7. Zawsze wyjmuj baterie gdy nie uzywasz lampy.
8. Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu należy bezwzględnie wyłączyć zarówno 

lampę jak i aparat!

II. Właściwości

•	 Duży zasięg wyzwalania lampy sygnałem radiowym, do 100m, w oparciu o częstotliwość 2,4GHz
•	 Pełna współpraca z wyzwalaczami RF-602 i RF-603, obsługa 16 kanałów
•	 Duzy i czytelny wyświetlacz LCD - na bieżąco wyświetla wszystkie ustawienia lampy
•	 Elektronicznie sterowany ZOOM 24-105mm
•	 Liczba przewodnia 58GN dla ISO100, 105mm
•	 Możliwość wyzwalania lampy przez gorącą stopkę, fotocelę,  lub wyzwalaczem radiowym
•	 Możliwość podłączenia zewnętrznego power-packa, co znacznie skraca czas ponownego naładowania lampy i pozwala zwiększyć 

częstotliwość błysków
•	 Wbudowane gniazdo PC - możliwość synchronizacji lampy za pomocą przewodu synchronizacyjnego
•	 Sygnalizacja dźwiękowa bieżącego stanu lampy
•	 Szybka powtarzalność błysku - przy użyciu baterii / akumulatorków lampa ładuje się do 3 sekund do pełnej mocy. Stosując zewnętrzne 

źródło zasilania czas ładowania będzie znacznie krótszy
•	 Lampa YN560 III daje użytkownikowi możliwość definiowania samemu własnych funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
•	 Funkcja automatycznego zapisu bieżących ustawień - lampa YN560 III może automatycznie zapisywać bieżąco używaną operację,  w 

celu łatwiejszego jej użycia w przyszłości.
•	 Metalowa stopka

III. Szybki start

W przypadku braku możliwości czasowych pozwalających na zapoznanie się z całą instrukcją obsługi przed pierwszym 
użyciem lampy wskazane jest zapoznać się z poniższym rozdziałem.
1. Należy w miarę możliwości unikać wyzwalania lampy z pełną mocą. Wpłynie to korzystnie na żywotność produktu.
2. Można zrozumieć działanie przycisków funkcyjnych przez wciskanie ich i obserwowanie informacji wyświetlanych na 

wyświetlaczu lampy.
3. Przyciskami [UP], [DOWN], [LEFT] i [RIGHT] można zmienić ustawienia parametrów w bieżącym trybie pracy lampy. Nie-

które ustawienia wymagają zatwierdzenia środkowym przyciskiem [OK].
4. Wcisnąć przycisk [                      ] aby wybrać tryb wyzwalania M, S1/S2, RX.
5. W trybie RX można wybrać kanał wyzwalania przyciskami [ZOOM] i [                      ].
6. Wybrać tryb zaawansowanych opcji wciskając jednocześnie przyciski [             ] i [MODE]. Więcej o tych ustawieniach w 

rozdziale „Ustawienia zaawansowane”.
7. Wybierz <rF 603> w ustawieniach zaawansowanych, a następnie przyciskami [LEFT] i [RIGHT] można zmienić tryb syn-

chronizacji na <rF 602>.
8. Lampa może pracować także w trybach M i Multi, przełączanych przyciskiem [MODE].

IV. Opis części

1. Dodatkowy odbłyśnik.
2. Dyfuzor szerokokątny.
3. Głowica lampy.
4. Gniazdo zewnętrznego battery packa.
5. Gniazdo PC (wejściowe).
6. Pokrywa gniazd.
7. Pierścień mocujący.
8. Gorąca stopka.
9. Odbiornik radiowy 2,4GHz.
10. Pokrywa zasobnika baterii.
11. Fotocela.
12. Wskaźnik trybu Slave.
13. Sygnalizator dźwiękowy.
14. Styki gorącej stopki.
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V. Instrukcja Instalacji

Instalacja baterii

Przesunąć pokrywę zasobnika na baterie zgodnie ze strzałką. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniem wewnątrz zasobnika, upew-
nić się że biegunowość jest prawidłowa. Zasunąć pokrywkę zasobnika.

A. B. C.

D. E. F.

Podłączanie do aparatu
Odkręcić pierścień blokujący na stopce. Wsunąć stopkę lampy do gniazda kamery do oporu. Zablokować stopkę dokręcając 
pierścień blokujący.

VI. Podstawowe funkcje

1. Funkcje przycisków:

Przycisk Funkcja

[ON/OFF] Włącza/wyłącza lampę przy dłuższym przytrzymaniu przycisku.

[MODE] Przycisk pozwala przełączać pomiędzy trybami M/Multi.

[Wyzwalanie lampy] Przycisk do wyboru sposobu wyzwalania lampy: z aparatu, S1, S2, RX.

[Podświetlenie/sygnał 
dźwiękowy]

Krótkie wciśnięcie spowoduje włączenie/wyłączenie podświetlenia wyświetlacza LCD, przytrzymanie przycisku 
na 2s włącza wyłącza sygnał dźwiękowy.

[ZOOM] Ustawia zoom w lampie (auto, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm)

Przyciski wyboru Przyciski [Left], [Right], [Up] i [Down] ustawiają moc błysku, liczbę i częstotliwość błysków stroboskopowych, 
parametry ustawień zaawansowanych, wybór kanału, itp.

[PILOT] Przyciśnięcie wyzwala błysk testowy. Jeśli lampa przejdzie w tryb uśpienia należy przycisnąć w celu przywrócenia 
urządzenia do pracy.
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Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie dźwięki lampa została uruchomiona/sygnał dźwiękowy został 
włączony/lampa została wyzwolona normalne

3 krótkie dźwięki lampa jest w trakcie ładowania zaczekać na zakończenie ładowania 
lampy

ciągłe szybkie 
dźwięki rozładowane baterie, lampa zostanie wyłączona wymienić baterie

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

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

czerwone migające światło lampa jest w trybie uśpienia wcisnąć przycisk [PILOT] lub [ON/OFF] aby wybudzić 
lampę

Znaczenie kontrolek:

Znaczenie sygnałów dźwiękowych:

2. Włączanie i wyłączanie
Włączanie/wyłączanie lampy odbywa się przez wciśnięcie przycisku [ON/OFF] na 2s. Wskazane jest wyjmować baterie każdorazowo po 
wyłączeniu lampy. Gdy po włączeniu lampy wskaźnik naładowania zaświeci się na czerwono, lampa jest gotowa do użycia.
Jeśli ładowanie nie zakończy się w ciągu 20s, na wyświetlaczu LCD zapali się wskaźnik niskiego poziomu baterii i lampa automatycznie 
się wyłączy. Należy wymienić baterie. Przycisk [PILOT] pozwala sprawdzić poprawność działania lampy po włączeniu.
Po zakończeniu pracy z lampą należy ją wyłączyć przyciskiem [ON/OFF].

3. Tryb M
W trybie M, ustawienia mocy błysku dokonywane są manualnie, przyciskami [Left], [Right], [Up] i [Down]. Zakres regulacji mocy lampy 
wynosi od 1/128 do 1/1 (8 stopni), przy czym każdy stopień ma trzy dodatkowe stopnie dla dokładniejszego dopasowania mocy błysku. 
Przyciski [Left] i [Right] służą do głównej regulacji mocy, natomiast [Up] i [Down] do dokładniejszego ustawienia. Ustawiane wartości 
są na bieżąco wyświetlane na ekranie lampy. 

4. Tryb Multi
W trybie Multi lampa wysyła w któtkim czasie serie wielu błysków. Błyski są określone przez parametry mocy, czasu trwania i często-
tliwości.   Parametry te reguluje się przyciskami [LEFT] i [RIGHT]. Moc może być regulowana w zakresie: 1/128-1/64-1/32-1/16-1/8-1/4, 
ilość błysków od 1 do 100, a częstotliwość od 1 do 100.
Sposób regulacji: Wcisnąć przycisk [OK] aby wejść do ustawień trybu, a następnie przyciskami [LEFT] i [RIGHT] ustawić prametry. Usta-
wienia zatwierdzić przyciskiem [OK].
UWAGA: W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii prędkość ładowania lampy może być zbyt niska, aby błyski wyzwalane 
były zgodnie z zadanymi ustawieniami. W takim przypadku należy zmniejszyć częstotliwość błysków, lub wymienić baterie na nowe.

5. Tryb RX
Tryb pracy RX ustawia się przyciskiem wyboru trybu pracy. W tym trybie lampa jest wyzwalana sygnałem radiowym, kompatybilnym 
z wyzwalaczami RF-602 i RF-603. Wyboru typu wyzwalacza dokonuje się w ustawieniach zaawansowanych lampy. Transmisja może 
odbywać się na jednym z 16 kanałów, dowolnie ustawianych w menu lampy, przy czym należy zwrócić uwagę aby przełącznik wyboru 
kanałów w wyzwalaczy i lampie był ustawiony w ten sam sposób.
Po sparowaniu lampy z nadajnikiem 560-TX jest możliwość przypisania lampy 560 III w trybie RX do jednej z grup wyzwalania 
A/B/C/D/E/F (wciskając jednocześnie przyciski MODE i wyboru trybu pracy).

6. Tryb S1/S2
Tryb S1/S2 wybieramy przyciskiem wyboru trybu pracy. Obydwa tryby służą do pracy z lampą nie podłączoną do aparatu. 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 poprawna, 
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 wypró

bować współpracę w trybie S2.
Należy unikać następujących sytuacji, gdy lampa pracuje w trybie S1/S2:
•	 używania funkcji redukcji  czerwonych oczu w lampie nadrzędnej
•	 w lampie nadrzędnej włączony jest tryb „order mode” (Nikon) lub „wireless mode” (Canon).
•	 ST-E2 jest użyty jako kontroler błysku

7. Błysk testowy
Niezależnie od ustawionego trybu pracy lampy, przycisk PILOT pozwala sprawdzić czy lampa błyska poprawnie. Błysk testowy będzie 
zgodny z  ustawionymi parametrami błysku.

8. Tryb oszczędzania energii
W zależności od wybranego trybu pracy lampa YN560 III posiada różne tryby oszczędzania energii. Na przykład ustawienie <SE oF 
3 30> oznacza, że lampa wyzwalana z aparatu przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności, a następnie wyłączy się auto-
matycznie po 30 minutach.
Lampa YN560 III trzy różne tryby oszczędzania energii, w trybach pracy jako lampa na aparacie, w trybach S1/S2 i w trybie RX. 
Konfiguracji tych ustawień można dokonać poprzez ustawienia zaawansowane. Wciskając jednocześnie przyciski [Podświetlenie/
dźwięk]+[MODE] można wejść do trybu ustawień zaawansowanych, a następnie ustawić żądane parametry przyciskami [LEFT], [RI-
GHT], [UP], [DOWN]. 

Funkcja Fn Zastosowanie Tryb oszczędzania energii

SL EP on/-- Wszystkie tryby pracy włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii

SE oF 2 30 / 15 60 / 
30 120 / -- 120

praca na aparacie 3 30 / 15 60 / 30 120: pozostawianie w bezczynności przez 3/15/30 minut przełą-
cza w tryb uśpienia, a następnie po 30/60/120 minutach lampa automatycznie 
się wyłączy. -- 120: bez trybu uśpienia, lampa się wyłączy po 120 minutach.

Sd 30/60/120 tryby pracy S1/S2 30/60/120: brak trybu uśpienia, lampa się wyłączy automatycznie po 30/60/120 
minutach.

Sd 5 30 / 15 60 / 30 
120 / -- 120

tryby pracy RX 5 30 / 15 60 / 30 120: pozostawianie w bezczynności przez 5/15/30 minut przełą-
cza w tryb uśpienia, a następnie po 30/60/120 minutach lampa automatycznie 
się wyłączy. -- 120: bez trybu uśpienia, lampa się wyłączy po 120 minutach.

9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Lampa jest wyposażona w czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem. Po wykonaniu dużej ilości błysków w krótkim czasie, włączy 
sie zabezpieczenie, na wyswietlaczu lampy ukaże sie oznaczenie <O.H>, przycisk [PILOT] zacznie migać na przemian czerwonym i 
zielonym swiatłem - lampa zostanie zablokowana. Pracę lampy można wznowić w takim przypadku po ok. 3-5 minutach, wciskając 
przycisk [PILOT] lub [POWER]. W celu uniknięcia przegrzania lampy należy przy duzej częstotliwości błysków używać co najwyżej 
1/4 mocy.

10. Ustawienia ZOOM
Każdorazowe przyciśnięcie przycisku [ZOOM] spowoduje zmianę ustawienia zoomu o jeden stopień. Dostepne ustawienia: 24, 28, 
35, 50, 70, 80, 105mm. Ustawiona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

12. Sygnały dźwiękowe
Poniższa tabela przedstawia znaczenie poszczególnych sygnałów dźwiękowych (jeśli w lampie została włączona opcja sygnalizacji 
dźwiękowej):

Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie dzwięki lampa została uruchomiona/sygnał dźwiękowy został 
włączony/lampa została wyzwolona

normalne

3 krótkie dźwięki lampa jest w trakcie ładowania zaczekać na zakończenie ładowania lampy

ciągłe szybkie 
dźwięki

rozładowane baterie, lampa zostanie wyłączona wymienić baterie

pojedynczy długi 
dźwięk

lampa jest w pełni naładowana i gotowa do użycia normalne
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12. Gniazdo synchronizacyjne PC (wejście)
W celu synchronizacji aparatu z lampą podłączamy przewód synchronizacyjny między aparatem a lampą.

13. 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. Funkcje zaawansowane

1. Wyzwalanie wielu lamp
YN-560 III może pracować w standardowych trybach slave S1/S2, a także w trybie RX, współpracując z wyzwalaczami YN RF-602 i RF-
603. W trybie S1/S2 lampa zamocowana na aparacie lub wbudowana w aparat jest lampą nadrzędną, w trybie RX wyzwalanie lamp 
następuje poprzez podłączony do aparatu wyzwalacz radiowy RF-602 lub RF-603. Przy rozpoczęciu pracy w trybie RX należy w wy-
zwalanej lampie ustawić odpowiedni tryb wyzwalacza, (w ustawieniach zaawansowanych), i numer kanału taki sam jak w wyzwalaczu.
Tryb S1/S2 może być wykorzystany, gdy pomiędzy lampą główną a lampami slave nie ma przeszkód w postaci np ścianek, które by 
uniemożliwiały wyzwolenie lamp światłem lampy głównej. Zasięg wyzwalania lamp w pomieszczeniach dochodzi do 25m, na ze-
wnątrz do 15m. W przypadku pracy w trybie RX istnienie przeszkód pomiędzy wyzwalaczem a lampami nie ma praktycznie znaczenia, 
a praktyczny zasięg wyzwalania wzrasta do 100m.

2. Użycie zewnętrznego battery packa.
Lampa pozwala na podłączenie dodatkowego battery packa YN, np: SF-18C 
lub SF-17C. Użycie battery packa pozwoli przyśpieszyć proces ładowania 
lampy po błysku, a co za tym idzie, zwiększyć szybkostrzelność lampy.

3. Błyski seryjne.
Lampa ma możliwość realizacji funkcji błysków seryjnych. W tym celu nale-
ży ustawić aparat w tryb zdjęć seryjnych.
UWAGA! Liczba wykonanych zdjęć będzie zależna od ustawionej mocy lam-
py. Należy użyć w pełni naładowanych baterii.

4. Synchronizacja na tylną kurtynę
Standardowo lampa wyzwala się z otwarciem migawki aparatu. Po przej-
ściu w tryb synchronizacji na tylną kurtynę, lampa wyzwala błysk tuż przed 

lampa 1

lampa 2

lampa 3

Aparat z lampą główną 
lub wyzwalaczem 
RF-602/RF-603

zamknięciem migawki. Pozwala to najpierw doświetlić tło zdjęcia światłem zastanym, a dopiero na koniec, tuż przed zamknięciem 
migawki uruchamiana jest lampa błyskowa doświetlając główny obiekt. Robienie zdjęć z lampą YN560 III jest możliwe tylko gdy 
aparat użyty do pracy obsługuje taką funkcję. Należy sprawdzić to w instrukcji obsługi aparatu.

5. Ustawienia zaawansowane
YN-560 III posiada menu opcji zaawansowanych, dzięki któremu można dostosować parametry lampy do własnych potrzeb. W celu 
wejścia w menu zaawansowane należy wcisnąć jednocześnie przyciski [Podświetlenie/Dźwięk] i [MODE]. Następnie przyciskami [UP] 
i [DOWN] wybieramy opcje, a [LEFT] i [RIGHT] zmieniamy ustawienia. Wciśnięcie przycisku [OK] zatwierdza ustawienia i wychodzi z 
opcji zaawansowanych.

SL EP on : automatyczne wyłączanie zasilania jest włączone
SL EP --   : automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączone

SE oF 3 30/15 60/30 120: pozostawanie w bezczynności przez 3/15/30 minut powoduje w 
przejście w stan uśpienia, a następnie po 30/60/120 minutach nastąpi automatyczne wy-
łączenie lampy.
SE oF -- 120: brak stanu uśpienia, lampa się wyłączy automatycznie po 120 minutach bez-
czynności

Sd 30/60/120 : S1/S2, lampa w trybie slave wyłączy się automatycznie po 30/60/120 minut.

Sd 5 30/15 60/30 120: lampa w trybie RX po 5/15/30 minutach bezczynności przejdzie 
w tryb uśpienia, a następnie po 30/60/120 minutach automatycznie się wyłączy.
Sd -- 120 : Brak stanu uśpienia, lampa się wyłączy automatycznie po 120 minutach 
bezczynności.

Lcd 7/15/30 : czas trwania podświetlenia ekranu LCD wynosi 7/15/30 sekund.

So nd on : Sygnalizacja dźwiękowa włączona.
So nd --: Sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.

I nc 0.3 : dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem 0.3 eV.
I nc 0.5 : dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem 0.5 eV.
I nc 0.3   5 : dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem mieszanym 0.3 i 0.5 eV.

qu ic - - : funkcja szybkiego startu/wyłączenia jest wyłączona.
qu ic on : funkcja szybkiego startu/wyłączenia jest włączona.

rF 603 : komunikacja radiowa kompatybilna z RF-603.
rF 602 : komunikacja radiowa kompatybilna z RF-602.

CL EA - - : przywracanie ustawień domyślnych (należy przytrzymać przycisk OK, aby przy-
wrócić ustawienia fabryczne).
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6. Odbicie światła
Odbicie światła oznacza robienie zdjęć z lampą skierowaną w stronę płaszczyzny odbijającej, 
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 zdjęcia.

7. Odbicie światła z użyciem reflektora
Odbicie światła z użyciem reflektora i dyfuzora wbudowanego w lampie YN-568EX spowoduje, 
że fotografowana osoba będzie lepiej oświetlona, rysy twarzy wyraźniejsze zaś oczy nabiorą bla-
sku, tworząc wspaniały efekt. W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się ustawienie głowicy 
lampy dokładnie pod kątem 90°.

 

8. Użycie dyfuzora szerokokątnego
Wysuwając dyfuzor szerokokątny i chowając płytkę reflektora (jak na rysunku obok) uzyskamy 
rozproszenie światła pokrywające ogniskową od 14mm, natomiast światło będzie łagodniej-
sze, bardziej naturalne.

Sparowanie YN-560TX z YN-560III:
1. Włączyć lampę YN-560III.
2. Przejść do trybu pracy bezprzewodowej.
3. Ustawić odpowiedni kanał (taki jak na sterowniku).
4. Na sterowniku YN-560TX wciśnąć kombinacje dwóch przycisków „ZOOM/CH” i „Hz/FN”. Sterownik przejdzie w tryb synchronizacji, 
a na lampie zaświeci się niebieska dioda. Teraz w ciągu około 5 sekund naciśnąć przycisk OK. Gotowe! Lampa została sparowana ze 
sterownikiem. Czynność tą należy powtórzyć dla każdej lampy w scenie.

Po sparowaniu YN-560III pozwala na wybór grupy, w której lampa będzie się komunikowała ze sterownikiem.
Przyciśnięcie kombinacji dwóch klawiszy oznaczonych symbolem „GRP” na lampie błyskowej pozwala na wybór odpowiedniej gru-
py. Wybiera się za pomocą kursorów „góra” i „dół”, zatwierdza przyciskiem OK.
Yongnuo YN-560TX pozwala również na współpracę z wyzwalaczami:
•	 RF-602
•	 RF-603
•	 RF-603 II
Wyzwalacze te umożliwiają tylko wyzwalanie lampy, bez możliwości zmiany parametrów błysku.
Synchronizacja z wyzwalaczami RF-603 lub RF-602 włączana jest poprzez dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku „Hz/FN”. Po 
około 2 sekundach sterownik przełączy się w tryb, w którym będziemy mogli wybrać za pomocą kursorów „lewo” i „prawo” synchro-
nizację z odpowiednim urządzeniem.

VIII. Specyfikacja
•	 Technologia wykonania obwodów elektrycznych: Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
•	 Liczba przewodnia: GN58 przy ISO 100
•	 Tryby pracy: M, MULTI
•	 Sposoby wyzwalania: przez gorącą stopkę, S1, S2, RX
•	 Zakres zoom: (24 / 28 / 35 / 50 / 70 / 80 / 105 mm)
•	 Regulacja głowicy: Pionowo: -7° do 90°; Poziomo: -90° 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 (baterie alkaliczne AA)
•	 Regulacja mocy: 8 poziomów: Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (29 poziomów dokładnej regulacji)
•	 Złącza: gorąca stopka, gniazdo PC, gniazdo zewnętrznego battery packa
•	 Zasięg wyzwalania bezprzewodowego: 100m (2.4GHz), 25m wewnątrz pomieszczeń, 15 m na zewnątrz (fotocela)
•	 Dodatkowe funkcje: elektronicznie sterowany zoom, automatyczny zapis ustawień, tryb oszczędzania energii, zabezpie-

czenie przeciw przegrzaniu, ustawienia zaawansowane
•	 Wymiary: 60*190*78 mm
•	 Waga: 350 g (bez zasilania)
•	 Zestaw zawiera: lampę błyskową, pokrowiec, podstawkę z gwintem 3/4 cala, instrukcję

IX. Możliwe problemy i rozwiązania
1. Przy zdjęciach w plenerze należy zwrócić uwagę, aby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na fotocelę, gdyż 

może to wprowadzać zakłócenia w komunikacji bezprzewodowej.
2. Korzystając w plenerze z parasolek odbijających światło i lamp YN 560 III należy upewnić się, że są one solidnie i stabilnie 

umocowane, ponieważ nawet lekki podmuch wiatru może spowodować przewrócenie statywu z parasolką i lampą.
3. Zdjęcia niedoświetlone lub prześwietlone - należy sprawdzić i skorygować ustawienia mocy lampy, a także ustawienia 

expozycji w aparacie.
4. Winietowanie na zdjęciach, lub tylko część sceny jest oświetlona - należy sprawdzić pokrycie sceny błyskiem i skorygo-

wać wartość zoom w lampie, można także użyć wbudowanego dyfuzora szerokokatnego.
5. Nietypowe zachowanie się lampy - należy spróbować wyłączyć lampę i aparat, następnie jeszcze raz zamocować lampę 

w sankach aparatu i uruchomić zestaw ponownie. Jeśli lampa nadal się zachowuje niezgodnie z oczekiwaniami, należy 
wymienić baterie.

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

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

IMPORTER:
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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 uszkodzenie 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 dyfuzorem, aby uniknąć uszkodzenia mecha-

nicznego 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 akcesoriami. 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 określonych w poniższym dokumencie.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art.22 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego na produkty zakupione na terenie Rzeczypospo-

litej 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, reklamowa-

nego towaru, oryginalnej karty gwarancyjnej, kopii 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 błysko-

wych, żarówki, bezpieczniki, kondensatory) 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 numerów seryjnych z produktu czy ingerencji osób nieupo-
ważnionych do wykonywania napraw.

12. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszkodzenie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!
13. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych 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, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój 

koszt do klienta
18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie dokonywania 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 przeznaczeniem użytkowania, oraz wypadków z użyciem przed-

miotu 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.

IMPORTER:
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