
Lampa błyskowa reporterska
YN568EX III do Canon

Instrukcja obsługi

I. Ważne informacje
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu elektrycznemu, nie wolno wystawiać lampy na działanie wody lub wil-
goci.
Aby zapobiec spięciom, należy zawsze przed rozpoczęciem pracy upewnić się, czy baterie zostały założone 
zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
Baterie i drobne części należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. 
W przypadku gdyby taka rzecz miała miejsce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Nie wolno kierować lampy prosto w oczy, z bliskiej odległości.
Należy ostrożnie używać lampy w obecności osób chorych i wymagających stałej opieki.
W przypadkach opisanych poniżej należy bezzwłocznie zaprzestać używania lampy i wyjąć baterie:
•	 gdy lampa upadła lub została w inny sposób poważnie uszkodzona tak, że wewnętrzne podzespoły lampy 

znalazły się na zewnątrz
•	 gdy z baterii wylał się elektrolit, należy baterie wyjąć używając rękawiczek
•	 lampa nadmiernie się nagrzewa, dymi lub wydziela podejrzane zapachy

Nie wolno samodzielnie rozkręcać czy naprawiać lampy. Obwody elektryczne wewnątrz mogą być pod wyso-
kim napięciem, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
W przypadku gdy lampa nie jest przez dłuższy czas używana, należy wyjąć baterie.

UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu należy bezwzględnie wyłączyć zarów-
no lampę jak i aparat!

II. Właściwości
•	 Współpraca z systemem komunikacji optycznej Canon jako Master
W trybie bezprzewodowej komunikacji optycznej lampa YN568EX III może pracować jako jednostka Master, 
sterując lampami Canon i Yongnuo z serii EX (za wyjątkiem YN585EX). Obsługiwane są 4 kanały transmisji, tryby 
TTL, M, Multi.
•	 Współpraca z systemami komunikacji optycznej Canon i Nikon jako Slave. 
Lampa YN-568EX III może zostać wyzwolona przez nastepujace urządzenia: YN600EX-RT II, YN568EX II, YN568EX 
III, 580EX-II, SB-910 / 900 / 800 / 700, CLS Nikon, wbudowane sterowniki Canon 7D / 60D / 600D. Tryby pracy 
TTL, Multi, M.
•	 Błysk TTL o duzej mocy
Liczba przewodnia 58GN dla ISO100, 105mm.
•	 Synchronizacja z krótkimi czasami migawki
W tym trybie lampa YN568EX III może być synchronizowana ze wszystkimi czasami migawki, maksymalnie do 
1/8000s.
•	 Możliwość aktualizacji oprogramowania.
Lampa YN568EX III posiada gniazdo USB umożliwiające aktualizację oprogramowania firmowego lampy. Opro-
gramowanie jest dostępne za darmo na stronie producenta YONGNUO.
•	 Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
Lampa YN568EX III jest wyposażona we wskaźnik, pokazujący bieżący poziom naładowania baterii.
•	 Szybka powtarzalność błysku
Przy użyciu baterii / akumulatorków lampa ładuje sie do pełnej mocy w ciągu 2s. W przypadku częściowo zuży-
tych baterii czas naładowania po pełnym błysku zajmuje nie więcej jak 3-4s.
•	 Obsługa AUTO/MANUAL ZOOM
Lampa YN-568EX III posiada regulację zoom w trybie automatycznym lub manualnym, od 24 do 105mm.
•	 Obsługa różnych sposobów wyzwalania
Lampa YN568EX III może być wyzwalana przez gorącą stopkę aparatu, gniazdo PC, wyzwalacz bezprzewodowy, 
fotocelę.
•	 Duży wyświetlacz LCD
Funkcje błysku mogą być ustawiane i wyświetlane bardziej czytelnie, a korzystanie z menu wygodniejsze dzięki 
dużemu wyświetlaczowi LCD.
•	 Funkcja automatycznego zapisu
Lampa YN568EX może automatycznie zapisywać bieżąco używaną operację,  w celu łatwego jej użycia w przy-
szłości.

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 częstego wyzwalania lampy z pełną mocą. Wpłynie to korzyst-

nie na żywotność produktu. (W przypadku zadziałania zabezpieczenia przed przegrzaniem, nale-
ży przerwać pracę z lampą na co najmniej 10 minut).

2. Krótkie wciśnięcie przycisku  przełącza pomiędzy wyzwalaniem na przednią kurtynę, na 
tylną kurtynę i trybem HSS.

3. Krótkie wciśnięcie przycisku MODE przełącza tryby pracy TTL/M/MULTI.
4. Długie wciśnięcie przycisku Fn włącza Ustawienia Użytkownika.
5. Krótkie wciśnięcie przycisku ZOOM umożliwia regulację ogniskowej palnika i ustawień parame-

trów pracy bezprzewodowej.
6. Długie wciśnięcie przycisku  powoduje przejście do ustawień trybu wyzwalacza.
7. Przyciskami strzałek UP, DOWN, LEFT, RIGHT można zmieniać wartości parametrów lampy w bie-

żącym trybie pracy. Niektóre parametry muszą być wybrane do edycji przed zmianą.
8. Wciśnięcie jednocześnie przycisków MODE i  powoduje przywrócenie ustawień fabrycz-

nych w ustawieniach zaawansowanych i ustawieniach pracy bezprzewodowej.
9. Gdy lampa jest wyłączona, włączenie jej z wciśniętym jednocześnie przyciskiem MODE powodu-

je przejście do trybu aktualizacji oprogramowania lampy.

Opis lampy.
1. Odbłyśnik
2. Dyfuzor szerokokątny
3. Palnik
4. Gniazdo synchro PC
5. Gniazdo USB (tylko do aktualizacji opro-

gramowania)
6. Pokrywa gniazd
7. Pokrywa zasobnika na baterie
8. Czujnik wyzwalacza bezprzewodowego
9. Kontrolka pracy zdalnej
10. Emiter wspomagania AF
11. Pierścień blokady mocowania stopki
12. Gorąca stopka
13. Brzęczyk
14. Styki gorącej stopki
15. Wyświetlacz LCD
16.  : przycisk wyzwalania na przednią/

tylną kurtynę lub HSS
17.  : przycisk ZOOM/trybów 

wyzwalania
18.  : włącznik zasilania
19. Przyciski selekcji
20.  : przycisk trybów pracy/usta-

wień użytkownika
21.  : przycisk podświetlenia/sygnału 

dźwiękowego
22.  : wskaźnik ładowania/przycisk 

TEST

Opis wyświetlacza LCD
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Wskazania kontrolki ładowania

Stan
[Charging Indicator]

Znaczenie Zachowanie

czerwone ciągłe światło lampa jest w pełni naładowana i gotowa do 
użycia

normalne

niebieskie ciągłe światło lampa nie jest jeszcze w pełni naładowana zaczekać na pełne naładowa-
nie się lampy

niebieskie migające światło - słabe baterie, lampa wyłączy się automa-
tycznie
- ostrzeżenie przed przegrzaniem

- wymienić baterie

- ograniczyć częstotliwość 
błysków, lub przerwać pracę z 
lampą aż do ostygnięcia

czerwone błyskające światło ostrzeżenie przed przegrzaniem ograniczyć częstotliwość bły-
sków, lub przerwać pracę z 
lampą aż do ostygnięcia

czerwone i niebieskie błyska-
jące światło

Aktywowane zabezpieczenie przed przegrza-
niem

Przerwać pracę lampy / wyłą-
czyć lampę aż do ostygnięcia

Znaczenie sygnałów dźwiękowych

Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie dźwięki a. sygnał dźwiękowy został włączony
b. lampa została włączona i jest gotowa do pracy normalne

3 krótkie dźwięki
dwa razy ekspozycja może być prześwietlona

ustawić FEC lub zmienić parametry 
ekspozycji

3 krótkie dźwięki ekspozycja może być niedoświetlona

dwa podwójne 
dźwięki + dwa poje-
dyncze dźwięki

ładowanie lampy jeszcze się nie zakończyło zaczekać na naładowanie się lampy

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

szybkie krótkie 
dźwięki słabe baterie, lampa wyłączy się automatycznie wymienić baterie

3 krótkie dźwięki lampa jest w trybie uśpienia i wyłączy się automatycznie wyłączyć lampę i włączyć ponownie

V. Instrukcja Instalacji

1. Instalacja baterii
•	 Przesunąć pokrywę zasobnika na baterie zgodnie ze strzałką.
•	 Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniem wewnątrz zasobnika, upewnić się że 

biegunowość jest prawidłowa.
•	 Zasunąć pokrywkę zasobnika.

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

UWAGA!
1. Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu należy bezwzględ-
nie wyłączyć zarówno lampę jak i aparat!
2. Należy stosować tylko baterie zgodne ze specyfikacją urządzenia. Stoso-
wanie niesprawnych baterii może prowadzić do uszkodzenia lampy.

2. Montaż na aparacie.
•	 Odkręcić pierścień blokady maksymalnie do góry, zgodnie ze strzałką na pierwszym obrazku.
•	 Wsunąć lampę w sanki aparatu do samego końca.
•	 Zablokować lampę w sankach za pomocą pierścienia mocującego, dokręcając go do oporu zgodnie ze strzał-

ką na trzecim obrazku.

3. Demontaż.
•	 Aby zdemontować lampę z aparatu, należy odkręcić maksymalnie pierścień blokady zgodnie ze strzałką na 

rysunku, a następnie wysunąć lampę z gniazda stopki.

Podstawowe operacje

1. Włączanie i wyłączanie
Włączanie/wyłączanie lampy odbywa się przez długie wciśnięcie przyci-
sku ON/OFF. Wskazane jest wyjmowanie baterii każdorazowo po zakoń-
czeniu używania lampy.
Gdy po włączeniu lampy wskaźnik naładowania zaświeci się na czerwo-
no, 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.
Po zakończeniu pracy z lampą należy ją wyłączyć przyciskiem [ON/OFF].

2. Błysk testowy.
Gdy kontrolka ładowania zaświeci się na czerwono, lampa jest gotowa 
do użycia. Wciśnięcie przycisku [PILOT] pozwala wyzwolić błysk testo-
wy, aby sprawdzić poprawność działania lampy po włączeniu.

3. Tryb ETTL
Wciskając krótko przycisk MODE należy przełączyć lampę w tryb ETTL. 
W tym trybie system pomiaru w aparacie wykrywa odbicia światła 
przedbłysków, automatycznie dostosowując do tego parametry błysku, 
także wartości HSS, FEC, FEB, FEV, tylnej kurtyny, światła modelującego, 
także ustawienia lamp w menu aparatu (tylko w wersji dla CANON).
Można ustawić kompensację ekspozycji dla lampy przyciskami [+][—], 
wartość kompensacji może być zmieniana w zakresie ±3EV z krokiem 
1/3 lub 1/2.

4. Tryb M
W trybie M ustawienia mocy błysku dokonywane są manualnie, przyci-
skami [Left], [Right], [Up] i [Down]. Zakres regulacji mocy lampy wynosi 
od 1/128 do 1/1 (8 stopni), przy czym każdy stopień ma trzy dodatko-
we stopnie dla dokładniejszego dopasowania mocy błysku (z krokiem 
0,3eV. W sumie 22 stopnie. 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.

5. Tryb Multi
W trybie MULTI lampa wysyła w któtkim czasie serie wielu błysków. Bły-
ski są określone przez parametry mocy, czasu trwania i częstotliwości.   
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. Ustawienia 
zatwierdzić przyciskiem [OK].

UWAGA: W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii pręd-
kość 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.

6. ZOOM - ustawianie zasięgu błysku
Automatyczny zoom: wciśnij [ZOOM], jesli <M> nie jest widoczne na 
wyświetlaczu LCD, lampa automatycznie ustawi parametry (domyślnie 
wynoszą 35mm). Po podłączeniu lampy do aparatu, lampa automatycz-
nie dopasuje zoom do ustawienia ogniskowej obiektywu założonego 
do aparatu.
Manualne ustawienie zoom: wciśnij [ZOOM], jeśli na wyświetlaczu jest 
ikonka <M>, można ustawić zoom ręcznie. Należy najpierw przyciskiem 
[ZOOM] wybrać na ekranie LCD parametr zoom (zacznie migać), a na-
stępnie używajac [LEFT] i [RIGHT] zmienić ustawienia zoom. Dostepne ustawienia: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm. 

7. Menu aparatu (tylko w aparatach Canon)
Przy pracy lampy YN568EX III z większością aparatów Canon możliwe jest sterowanie ustawieniami lampy bez-
pośrednio z menu aparatu. Możliwe jest ustawienie trybu pracy ETTL/M/MULTI, parametry FEC, FEB, Zoom, usta-
wienia użytkownika.

8. Wspomaganie AF
W przypadku niewystarczającej ilości światła w otoczeniu, częściowe 
wciśnięcie spustu migawki w aparacie spowoduje, że lampa automa-
tycznie wyemituje w stronę fotografowanego obiektu punkty świetlne, 
ułatwiające działanie systemu AF.

9. Błysk modelujący
Wciśnięcie przycisku podglądu przysłony w aparacie spowoduje wyemitowanie przez lampę serii szybkich bły-
sków przez 1s, co może być wykorzystane jako rodzaj światła modelującego.
UWAGA: należy zachować ostrożność, gdyż zbyt częste używanie używanie błysku modelującego może 
spowodować przegrzanie i uszkodzenie lampy.

10. Tryb oszczędzania energii.
Lampa YN568EX III posiada wbudowany tryb oszczędzania energii, któ-
ry może być włączany w menu Ustawień zaawansowanych.
Gdy tryb oszczędzania energii jest włączony, lampa, która jest przez 
określony czas nieużywana, przechodzi w stan uśpienia. Jeśli, przeby-
wając w stanie uśpienia, nadal będzie bezczynna, po upływie określo-
nego czasu automatycznie się wyłączy.
Gdy lampa jest w stanie uśpienia, częściowe wciśnięcie spustu migawki 
w aparacie lub wciśnięcie przycisku PILOT na lampie powoduje powrót 
do stanu gotowości.

11. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W trakcie ciągłej pracy lampy temperatura wewnętrzna może nadmier-
nie wzrosnąć. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się ikonka 
termometru oznaczająca ostrzeżenie przed przegrzaniem. 
W przypadku zbyt intensywnej pracy lampy może załączyć się zabez-
pieczenie przed przegrzaniem. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona 
zabezpieczenia przed przegrzaniem, a lampa zostanie automatycznie 
zablokowana. W takim przypadku należy odczekać co najmniej 10 mi-
nut, aż do ostygnięcia lampy.
UWAGA:
•	 Przy pojawieniu się ostrzeżenia przed przegrzaniem należy 

ograniczyć częstotliwość używania lampy.
•	 Po zakończeniu intensywnej pracy z lampą należy zachować 

ostrożność przy wyjmowaniu baterii, ponieważ mogą byc bar-
dzo gorące, co grozi poparzeniem.
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12. Sygnał dźwiękowy
Lampa YN568EX III posiada wbudowany brzęczyk, który, gdy jest włączony, może sygnalizować różne stany pracy 
lampy za pomocą sygnałów dźwiękowych.

13. Gniazdo PC (wejście)
Lampę można zsynchronizować z aparatem za pomocą przewodu synchronizacyjnego, poprzez gniazdo micro 
jack 2.5mm.

14. Automatyczne zapisywanie ustawień
Lampa automatycznie zapisuje bieżące ustawienia parametrów. Przy ponownym uruchomieniu zostają one au-
tomatycznie wczytane.

15. Przywracanie ustawień fabrycznych
Wciśnięcie jednocześnie przycisków MODE i SYNC powoduje przywró-
cenie wszystkich parametrów lampy (trybu pracy, wyzwalania, mocy 
błysku, Zoom, i innych) do wartości domyślnych.

16. Aktualizacja oprogramowania
Najnowszą wersję oprogramowania do lampy można pobrać bezpłatnie ze strony producenta Yongnuo (www.
hkyongnuo.com).
Sposób aktualizacji:
1. Podłączyć lampę do komputera za pomocą przewodu USB (nie ma w komplecie z lampą).
2. Gdy lampa jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać przycisk MODE, i jednocześnie włączyć lampę. Lampa przej-
dzie do trybu aktualizacji.
3. Uruchomić na komputerze oprogramowanie i postępować zgodnie z instrukcjami.

Funkcje zaawansowane
1. Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS)
W trybie HSS(AutoFP) lampa YN568EX III może być synchronizowana 
ze wszystkimi czasami migawki do 1/8000s. Funkcja ta jest przydatna 
np przy pracy z preselekcją przysłony przy portretach. Tryb HSS włącza/
wyłącza się poprzez krótkie wciśnięcie przycisku SYNC - na wyświetlaczu 
lampy pojawi się ikona .
UWAGA: gdy lampa YN568EX III jest używana jako Slave, sposób 
synchronizacji lampy jest kontrolowany przez lampę Master.

UWAGA: Funkcja synchronizacji na tylną kurtynę może być realizowana tylko wtedy, gdy wykorzystywany 
aparat obsługuje taką funkcję. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi posiadanego 
aparatu.
UWAGA: W trybie bezprzewodowym funkcja wyzwalania na tylną kurtynę nie jest dostępna.

3. Praca zdalna bezprzewodowa
Lampa YN568EX III może być wyzwalana bezprzewodowo sygnałem 
optycznym. Zasięg pracy to 25m w pomieszczeniu i 15m na zewnątrz.
UWAGA: Używając transmisji optycznej lampy Slave powinny pra-
cować w trybie SC/Sn, a tryb pracy, moc błysku, sposób wyzwalania 
są sterowane z lampy Master.
4. Kompensacja ekspozycji FEC.

2. Synchronizacja na tylną kurtynę.
Synchronizacja błysku lampy na tylną kurtynę przy zastosowaniu jed-
nocześnie stosunkowo długich czasów otwarcia migawki pozwala na 
uzyskanie efektu smugi za poruszającym się obiektem. Synchronizację 
na tylną kurtynę włącza się z poziomu menu aparatu.
Ze względu na użycie długich czasów otwarcia migawki wskazane jest 
zamocowanie aparatu na statywie i użycie wężyka spustowego, aby 
uniknąć poruszenia kadru. Synchronizację na tylną kurtynę włącza/wy-
łącza się przyciskiem SYNC.

Parametr FEC pozwala dokładniej dopasować parametry błysku do wła-
snych potrzeb. Kompensację można regulować w zakresie ±3EV z kro-
kiem 1/3EV lub 1/2EV. Regulacji dokonuje się przyciskami LEFT i RIGHT, a 
ustawienie zatwierdza przyciskiem OK.
UWAGA: Jeśli lampa i aparat, lub lampa Master i Slave mają usta-
wioną wartość FEC, całkowita wartość FEC jest sumą tych wartości.
5. Braketing ekspozycji FEB.

Funkcja FEB może być ustawiana z poziomu lampy lub aparatu. Po włą-
czeniu funkcji FEB kolejne trzy zdjęcia zostaną wykonane w sekwencji, 
z korektą ekspozycji, np „ 0 / - / + ”. Ustawienie parametrów FEB odbywa 
się za pomocą przycisków UP i DOWN, a ustawienia zatwierdza przyci-
skiem OK.
UWAGA: korzystając z funkcji FEB należy ustawić aparat w tryb po-
jedynczych zdjęć i upewnić się przed rozpoczęciem zdjęć, że lampa 
jest gotowa do pracy.
6. Blokada ekspozycji FE Lock (Canon).

Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw ostrość na wybranym obiekcie sceny i wcisnąć przycisk [*], który zablo-
kuje ekspozycję. Lampa wyzwoli przedbłyski pomiarowe do ustawienia parametrów ekspozycji. Następnie można  
ustawić kadr zgodnie z założeniami i wykonać zdjęcie.
UWAGA: Funkcja FE Lock działa tylko z modelami aparatów, które ją obsługują. Należy zapoznać się z in-
strukcją obsługi posiadanego modelu aparatu.

7. Blokada ekspozycji FV Lock (Nikon).
Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić w aparacie funkcję AE/AF-L w pozycji FV Lock. Następnie 
należy ustawić ostrość na wybranym obiekcie sceny i wcisnąć przycisk AE/AF-L. Lampa wyzwoli przedbłyski po-
miarowe do ustawienia ekspozycji. Następnie można wcisnąć spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
UWAGA: Funkcja FE Lock działa tylko z modelami aparatów, które ją obsługują. Należy zapoznać się z in-
strukcją obsługi posiadanego modelu aparatu.

8. Zdjęcia seryjne
Lampa YN568EX III może współpracować z aparatem w trybie zdjęć seryjnych. W tym celu należy przełączyć aparat 
w tryb zdjęć seryjnych.
UWAGA: Ilość zdjęć możliwych do wykonania w jednej serii jest zależna od ustawionej mocy błysku w lam-
pie. Przed rozpoczęciem zdjęć należy wymienić w lampie baterie na w pełni naładowane.

9. Błysk odbity.
Robienie zdjęć z błyskiem odbitym polega na skierowaniu palnika 
lampy w stronę płaszczyzny odbijającej, jak ściana czy sufit. Światło od-
bijając się od płaszczyzny pada na fotografowany obiekt. Dzięki temu 
cień za obiektem jest redukowany i uzyskujemy bardziej naturalne 
oświetlenie ujęcia.
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 odbijająca jest innego koloru,  może to spowodować 
zmianę barwy zdjęcia.

10. Odbicie światła z użyciem wbudowanego odbłyśnika.
Aby skorzystać z wbudowanego odbłysnika, należy go wysunąć ra-
zem z dyfuzorem z głowicy lampy, a następnie sam dyfuzor wsunąć z 
powrotem. Użycie odbłyśnika spowoduje powstawanie odbłysku w 
oczach modela i powstawanie efektu tzw. „kociego oka”. Optymalne 
efekty przy pracy z odbłyśnikiem uzyskuje się, gdy głowica lampy jest 
skierowana do góry (90o).

11. Użycie dyfuzora szerokokątnego.
Wyciągnąć z głowicy płytkę dyfuzora razem z odbłyśnikiem, a następnie 
odbłyśnik wsunąć z powrotem do głowicy. Światło po przejściu przez 
dyfuzor będzie miękkie i bardziej naturalne.
Użycie dyfuzora powoduje rozszerzenie zakresu zoomu palnika 
do 14mm.

Praca bezprzewodowa
Lampa YN568EX III obsługuje bezprzewodową transmisję optyczną jako Master lub Slave, w trybach TTL, M, Multi. 
Zasięg pracy wynosi 25m w pomieszczeniach i 15m w plenerze.
Jako Master lampa może współpracować z lampami Yongnuo i Canon z serii EX (poza modelem YN585EX). Jako 
Slave może być sterowana przez YN600EX-RT II, YN568EX II, 600EX-RT (II), 580EX II, wbudowane lampy aparatów 
Canon 7D, 60D, 600D oraz system C-command Nikona.
W trybie optycznym lampa obsługuje trzy grupy A/B/C i 4 kanały CH 1/2/3/4.

Ustawienia w trybie Master
Długie wciśnięcie przycisku  powoduje przejście do wyboru trybu pracy zdalnej. Następnie przyciskami LEFT 
i RIGHT należy ustawić na wyświetlaczu tryb  i zatwierdzić ustawienie przyciskiem OK. Przyciskiem MODE 
można zmieniać tryby błysku: TTL/M/Multi. Krótkie wciśnięcie ZOOM wybiera edycję Zoom, kanału transmisji, po-
działu błysku, błysk lampy Master. Gdy wybrany parametr błyska na wyświetlaczu, jego zmiany dokonuje się za 
pomocą klawiszy LEFT i RIGHT, a zmianę zatwierdza się przyciskiem SET. Metody regulacji FEC i FEB są analogiczne 
jak przy pracy lampy na aparacie.

W czasie ustawiania parametrów FEB wartość Ratio nie jest wyświetlana, aż do zakończenia ustawiania. 
Przy ustawianiu FEB dla grupy C wartość Ratio jest wyświetlana tylko w czasie ustawiania. Po zakończeniu 
ustawień FEB znika z wyświetlacza.
Ustawianie kanałów
W trybie Master lub Slave należy krótko wcisnąć przycisk , aż na 
wyświetlaczu pojawi się migająca ikonka , a następnie przyciskami 
LEFT i RIGHT wybrać numer kanału (1/2/3/4). Zmiany zatwierdzić przy-
ciskiem OK.
W czasie pracy bezprzewodowej lampa Master i lampy Slave muszą 
mieć ustawiony ten sam kanał transmisji, w innym przypadku nie 
będą współpracować.

Ustawianie podziału błysku
W trybie Master należy krótko wcisnąć przycisk , aż na wyświetlaczu 
pojawi się migająca ikonka RATIO. Przyciskami LEFT i RIGHT należy wy-
brać konfigurację grup: ALL, A:B, A:B C.

Włączanie błysku Master
W trybie Master należy krótko wcisnąć przycisk , aż na wyświetlaczu 
pojawi się migający napis ON lub OF, jak na ilustracji obok. Przyciskami 
LEFT i RIGHT można włączać (ON) lub wyłączać (OF) błysk lampy Master.

Ustawianie podziału błysku. Ręczne ustawianie błysku wszystkich grup. Błysk stroboskopowy.
W trybie Master, przy włączonej funkcji RATIO wciśnięciem przycisku OK 
można wybrać, parametry której grupy będą edytowane. Przyciskami 
nawigacji można wybrać i ustawić wartość parametru, a zatwierdzić 
zmiany przyciskiem OK.

Ustawienia w trybie Slave
Przejść do trybu pracy zdalnej poprzez długie wciśnięcie przycisku 
. Następnie wciskając przycisk  wybrać jeden z trybów pracy Slave 

. W trybie Slave lampa YN568EX III może pracować w jednym 
z czterech trybów pracy: Sc/Sn/S1/S2.

W czasie pracy bezprzewodowej należy zwrócić uwagę, aby od-
biornik lampy Slave był zwrócony w stronę lampy Master, oraz aby 
aby lampy Slave były w efektywnym zasięgu lampy Master.

Tryby Sc/Sn mogą odbierać sygnał optyczny od YN600EX-RT II, 
YN568EX II, 600EX-RT (II), 580EX II, wbudowane lampy aparatów Canon 
7D, 60D, 600D oraz system C-command Nikona.
Sc: transmisja kompatybilna z systemem Canon.
Sn: transmisja kompatybilna z systemem Nikon.
Gdy lampa pracuje w trybie Sc/Sn, tryb błysku i moc są regulowane 
przez lampę Master.
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Tryby S1/S2 współpracują z trybem manualnym lub TTL. Gdy lampa YN568EX III jest w jednym z tych trybów, 
automatycznie jest ustawiana w tryb manualny, a ustawień parametrów błysku dokonuje się bezpośrednio na 
lampie Slave.
Tryb S1: lampa Slave jest wyzwalana pierwszym błyskiem lampy Master. Aby współpraca odbywała się poprawnie, 
lampa Master powinna być w trybie M.
Tryb S2: w tym trybie pomijane są przedbłyski pomiarowe wysyłane przez lampę Master. Użycie tego trybu jest 
wskazane w przypadku, gdy lampa Master pracuje w trybie TTL.
Należy unikać sytuacji, gdy używane są jednocześnie tryby S1 i S2; włączona jest funkcja redukcji czerwo-
nych oczu na głównej lampie; włączony jest tryb zdalnego sterowania na głównej lampie; ST-E2 jest używa-
ny jako sterownik lamp. W tych przypadkach  należy użyć trybów Sc/Sn.

C.Fn: Ustawienia zaawansowane
Długie wciśnięcie przycisku MODE powoduje przejście do menu ustawień zaawansowanych. Przyciskami UP i 
DOWN można wybrać funkcję do edycji; przyciskami LEFT i RIGHT zmienia się wartość funkcji, a przyciskiem OK 
zatwierdza zmiany.
Lista zaawansowanych funkcji poniżej:

Fn nr: 01
SL EP on : automatyczne wyłączenie jest włączone
SL EP - - : automatyczne wyłączenie jest wyłączone

Fn nr: 03
Fb CL on : funkcja FEB jest włączona
Fb CL - - : funkcja FEB jest wyłączona

Fn nr: 04
Fb 0 - + : sekwencja FEB ustawiona na standardowa -> zmniejszona -> 
zwiększona
Fb - 0 + : sekwencja FEB ustawiona na zmniejszona -> standardowa -> 
zwiększona

Fn nr: 08
AF l on : wspomaganie AF włączone
AF L - - : wspomaganie AF wyłączone

Fn nr: 09
AP S- A1 : automatyczne identyfikowanie lampy włączone
AP S- - - : automatyczne identyfikowanie lampy wyłączone

Fn nr: 10
SL Sd 60 : automatyczne wyłączenie lampy w trybie SLAVE po 60 minutach
SL Sd 10 : automatyczne wyłączenie lampy w trybie SLAVE po 10 minutach

Fn nr: 11
SL OFF 8H : automatyczne wyłączenie lampy w trybie SLAVE po 8 godzinach
SL OFF 1H : automatyczne wyłączenie lampy w trybie SLAVE po 1 godzinie

Fn nr: 20
So nd on : funkcja potwierdzania dźwiękowego włączona
So nd -- : funkcja potwierdzania dźwiękowego wyłączona

Fn nr: E2
qu ic - -  : szybkie włączanie i wyłączanie lampy wyłączone
qu ic on : szybkie włączanie i wyłączanie lampy włączone

Fn nr: E1
SEOFF 3/5/10/30/1H/2H/3H/5H: gdy bezczynna przez: 3/5/10/30 minut, lub 
1/2/3/5 godzin - lampa przechodzi w tryb uśpienia

Fn nr: E3
L cd 7/15/30 :  Czas podświetlania wyświetlacza 7/15/30s.

Fn nr: E4
I nc 0.3 :  dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem 0.3eV.
I nc 0.5 :  dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem 0.5eV.
I nc on :  dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem mieszanym 0.3eV/0.5eV.

Fn nr: E5
CL EA - - : Powrót do ustawień fabrycznych - długie przytrzymanie [OK] spowoduje wczy-
tanie ustawień domyślnych.

Możliwe problemy i rozwiązania
1. Lampa nie wyzwala błysku:
•	 Sprawdzić, czy baterie zostały założone poprawnie. Włożyć baterie zgodnie z oznaczoną 

biegunowością.
•	 Sprawdzić, czy nie zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.
•	 Sprawdzić poprawność podłączenia lampy do aparatu. Dosunąć lampę w sankach aparatu do 

samego końca i zablokować pierścieniem w lampie.
•	 Sprawdzić stan styków stopki w aparacie i lampie. Wyczyścić styki.
2. Lampa automatycznie się wyłącza.
•	 Sprawdzić, czy lampa ma włączony tryb oszczędzania energii.
•	 Sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli czas ładowania lampy trwa dłużej niż 20s, lampa 

automatycznie się wyłączy. Należy wymienić baterie.
3. Zdjęcie niedoświetlone lub prześwietlone:
•	 Sprawdzić, czy migawka, przysłona i czułość ISO aparatu są ustawione odpowiednio do 

ustawień błysku.
•	 Różnice w doświetleniu sceny mogą wynikać z różnic w modelach aparatów, a także subiek-

tywnej oceny zdjęć przez użytkownika.
4. Na zdjęciach pojawia się winietowanie, lub tylko część kadru jest doświetlona.
•	 Sprawdzić ustawienie Zoom w lampie i czy pokrywa się ono z ogniskową obiektywu. Lampa 

ma zakres zoomu 24~105mm dla formatu średnioobrazkowego.
5. Lampa Slave w trybie optycznym nie wyzwala błysku.
•	 Sprawdzić, czy nr kanału w lampach Master i Slave jest taki sam. Upewnić się, że lampa Slave znajduje 

się w zasięgu transmisji.
6. Zachowanie lampy jest nietypowe.
•	 Wyłączyć lampę i aparat. Założyć ponownie lampę na sanki aparatu i zablokować pierście-

niem. Włączyć ponownie zasilanie. Jeśli sytuacja się powtarza, wymienić baterie.
•	 Przywrócić ustawienia C.Fn do wartości domyślnych.
7. Przy korzystaniu z lampy w plenerze należy zwrócić uwagę, aby na odbiornik wyzwalania bez-
przewodowego lampy nie padało bezpośrednio światło słoneczne, gdyż może to być przyczyną 
nieprawidłowego zachowania się lampy.
8. Korzystając z lamp wraz z parasolkami należy zwrócić uwagę na odpowiednie obciążenie nóg 
statywu, aby zabezpieczyć zestaw przed przewróceniem przy podmuchach wiatru.

IMPORTER:

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producen-
ta.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach bez wcze-
śniejszego powiadomienia użytkowników.

Specyfikacja
technologia wykonania obwo-
dów

IGBT - tranzystory bipolarne z izolowaną bramką

liczba przewodnia GN 58 przy ISO 100, zoom 105mm

tryb błysku TTL, M, MULTI

tryb wyzwalania gorąca stopka, Sc, Sn, S1, S2

zakres Zoom 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105

regulacja głowicy w pionie -7 ~ 90o

regulacja głowicy w poziomie 0 ~ 360o

zasilanie 4xAA/R6 (alkaliczne lub Ni-MH)

ilość błysków 100 ~ 1500 (na bateriach alkalicznych)

czas ładowania ~ 2s (na bateriach alkalicznych)

temperatura barwowa 5600K

czas trwania błysku 1/200 ~ 1/20000s

zakres regulacji błysku 8 stopni regulacji, 1/128 ~ 1/1
29 stopni regulacji dokładnej

złącza gorąca stopka, synchro PC, USB

temperatura barwowa LED ~5500K

zasięg transmisji optycznej 20 ~ 25m w pomieszczeniach
10 ~ 15m w plenerze

dodatkowe właściwości błysk Master, HSS, tylna kurtyna, FEC, FEB, FE Lock, 
AutoZoom, sygnał dźwiękowy, auto zapis ustawień, 
port PC, tryb oszczędzania energii, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, opcje zaawansowane

wymiary 62 x 72 x 188mm

waga netto 350g

zawartość zestawu lampa, pokrowiec, podstawka, filtr do LED, instruk-
cja
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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 zapozna-

niu 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 wyłącze-
niu 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 spowodo-
wać uszkodzenie wzroku.

5. Przed montowaniem akcesoriów na lampie (czasze, softboxy, itp) należy wyłączyć lampę z za-
silania.

6. Po użyciu lampy i zdjęciu akcesoriów powinno się założyć na lampę załączony do zestawu reflek-
tor z dyfuzorem, 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 bły-
skowym. 

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 lam-
py 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 da-
nego modelu lampy.

GWARANCJA
1. Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela 24 miesięcznej gwarancji 
na urządzenie, licząc od daty sprzedaży. Zostanie ono naprawione nieodpłatnie, jeśli w w/w okresie 
wystąpił błąd fabryczny, a sprzęt był używany zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, które ma on w razie 
niezgodności towaru z umową.
3. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od daty 
dostarczenia sprzętu do sklepu.
4. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszkodzenie 
jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!
5. Wraz z reklamowanym produktem należy wysłać wypełniony formularz reklamacyjny, kartę 
gwarancyjną wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), szczegółowy opis problemu, oraz dane 
teleadresowe (proszę pisać czytelnie).
6. 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.

IMPORTER:

7. Gwarancja nie obejmuje:
a) elementów zużywających się podczas eksploatacji
b) kosztów przesyłki reklamacyjnej, opakowania - klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany 
towar na swój koszt do sprzedawcy, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na 
swój koszt do klienta
c) uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywa-
nia, lub transportu
d) podłączenia do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, użycia niewłaściwych materiałów eks-
ploatacyjnych, oraz niewłaściwej obsługi (np. używanie nieprzystosowanych reduktorów do lampy)
e) uszkodzeń powstałych z nadmiernej eksploatacji
f ) zużytych lub uszkodzonych akumulatorów po upływie 6 miesięcy od daty zakupu.
8. UWAGA! Palnik lampy błyskowej jest elementem zużywającym się w trakcje eksploatacji, co 
jest normalnym procesem i jako takie nie jest objęte gwarancją.
9. Zobowiązania gwaranta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:
a) uszkodzenia bądź zerwania plomby gwarancyjnej znajdującej się na obudowie lampy
b) samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione) napraw, regulacji, 
oraz zmian konstrukcyjnych
c) stwierdzenia uszkodzeń wynikających z punktu 7c
d) uszkodzeń przez ciała obce, które dostały się do wnętrza sprzętu.
10. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.
11. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
12. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi być 
wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

YN568EX III

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży
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