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LAMPA BŁYSKOWA
YN-568EX

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 i porażenia prądem.
7. Zawsze wyjmuj baterie gdy nie uzywasz lampy.

Uwaga: Montażu/demontażu lampy na sankach aparatu można dokonywać TYLKO przy wyłą-
czonym zasilaniu lampy i aparatu!

II. Właściwości
•	 Synchronizacja z krótkimi czasami migawki
W tym trybie lampa YN568EX może być synchronizowana ze wszystkimi czasami migawki, maksymalnie do 1/8000s.
•	 Kompatybilność z systemami komunikacji bezprzewodowej C i N. 
Lampa YN-565EX moze zostać wyzwolona przez nastepujace 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
Funkcje błysku mogą być ustawiane i wyświetlane bardziej czytelnie, a korzystanie z menu wygodniejsze dzięki dużemu wyświetla-
czowi LCD.
•	 Błysk TTL o duzej mocy
Liczba przewodnia 58GN dla ISO100, 105mm
•	 Obsługa różnych sposobów wyzwalania
Lampa YN568EX może być wyzwalana przez gorącą stopkę aparatu, w trybach przedbłysku S1 i S2,  wyzwalacz bezprzewodowy.
•	 Obsługa AUTO/MANUAL ZOOM
Lampa YN-565EX pokrywa szeroki zakres ogniskowych, od 24 do 105mm, z aparatami pełno- i niepełnoklatkowymi
•	 Wszechstronne działanie z TTL (ITTL dla Nikon oraz ETTL/ETTL II dla Canon)
FEC, FEB, tylna kurtyna, FE Lock, lampa modelujaca, obsługa menu Canon

•	 Obsługa zdalnego wyzwalania bezprzewodowego
Lampa YN568EX obsługuje funkcję zdalnego wyzwalania bezprzewodowego, dzięki czemu tryby Sc/SnS1/S2 mogą być wykorzystane 
także w terenie, a zasięg działania dochodzi do 15m.
•	 System sygnałów dźwiękowych

IX. Specyfikacja
•	 Zasięg wyzwalania bezprzewodowego: 25 m wewnątrz 

pomieszczeń, 15 m na zewnątrz
•	 Korekcja błysku FEC
•	 Sekwencje ekspozycji lampy błyskowej FEB (bracketing)
•	 Synchronizacja na tylną kurtynę migawki - rear-curtain
•	 Grupa błysków modelujących (do podglądu), wyzwalana 

przyciskiem głębi ostrości
•	 Kompatybilność z bezprzewodowymi systemami wyzwa-

lania Canon/Nikon - Odpowiednio: Speedlite / CLS (Creati-
ve Lighting System)

•	 Współpracuje z aparatami pełno- i niepełnoklatkowymi
•	 Temperatura barwowa: 5600°K
•	 Czas trwania błysku: 1/800s - 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)
•	 Zakres zoom: automatyczny oraz manualny (24 / 28 / 35 / 

50 / 70 / 80 / 105 mm)
•	 Czytelny panel LCD z podświetleniem
•	 Wbudowany wysuwany odbłyśnik
•	 Wbudowany wysuwany dyfuzor szerokokątny (rozpra-

szacz)
•	 Liczba przewodnia: GN58 przy ISO 100

•	 Tryby pracy: TTL (ITTL dla Nikon), E-TTL / E-TTL2; M; MULTI 
oraz S1, S2

•	 Liczba błysków: 100-1500, z nowymi bateriami alkaliczny-
mi AA

•	 Czas ładowania: do 3s
•	 3 Grupy pracy: A, B, C
•	 4 Kanały pracy: 1, 2, 3, 4
•	 Regulacja głowicy: Pionowo: -7° do 90°; Poziomo: -90° do 

180°
•	 Zasilanie: 4x baterie alkaliczne lub akumulatory typu R6/

AA Ni-MH
•	 Możliwość podłączenia battery pack - przyspiesza czas 

ładowania, oraz znacznie zwiększa ilość błysków przy zdję-
ciach seryjnych

•	 Automatyczne wyłączenie: w trybie manualnym 30 min, w 
trybie fotoceli 60 min

•	 Wyposażona w sygnalizator dźwiękowy
•	 Wymiary: 60*190*78 mm
•	 Waga: 380 g (bez zasilania)
•	 Metalowa stopka
•	 Zestaw zawiera: lampę błyskową, pokrowiec, podstawkę z 

gwintem 3/4 cala, instrukcję

Słownik pojęć
AEB (Auto Exposure Bracketing) - sekwencja naświetlania. Poprzez automatyczną zmianę czasu naświetlania i wartości przysłony apa-
rat 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 -> zwiększona. 
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).

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 nie działa jako SLAVE:  sprawdź czy lampa jest ustawiona w tryb SLAVE, na wyświetlaczu powinien być widoczny symbol <SLAVE>, 
sprawdź czy odbiornik lampy jest skierowany w stronę nadajnika/aparatu, upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne.
Lampa YN-568EX działa niepoprawnie: zalecamy wyłączenie lampy i aparatu, zdjęcie lampy i ponowne włączenie, jeśli problem się 
powtarza, proszę wymienić baterie.

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta. Za niezgodność lub odstępstwa firma nie odpo-
wiada.

IMPORTER:
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Gdy system sygnałów dźwiekowych jest włączony, zmiany różnego rodzaju parametrów błysku w lampie są potwierdzane sygnałem 
dźwiękowym.
•	 Gniazdo synchronizacyjne PC
Pozwala na podłączenie lampy przewodem synchronizacyjnym do aparatu
•	 Szybka powtarzalność błysku
Przy użyciu baterii / akumulatorków lampa ładuje sie do pełnej mocy w ciągu 3s. Używajac zewnętrznego źródła mocy szybkość 
ładowania wzrasta i pozwala wykonać nawet do 8 błysków na sekundę.
•	 Ustawienia zaawansowane
Lampa YN568EX posiada możliwość definiowania zaawansowanych funkcji, gdzie użytkownik może sam definiować własne funkcje, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb.
•	 Funkcja automatycznego zapisu

Lampa YN568EX może automatycznie zapisywać bieżąco używaną operację,  w celu łatwego jej użycia w przyszłości.
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.
Należy w miarę możliwości unikać wyzwalania lampy z pełną mocą. Wpłynie to korzystnie na żywotność produktu.
Można zrozumieć działanie przycisków funkcyjnych przez wciskanie ich i obserwowanie informacji wyświetlanych na wyświetlaczu 
lampy.
Wcisnąć przycisk [High-speed/Shutter curtain sync] aby wybrać funkcję wyzwalania dla krótkich czasów migawki.
Wybierz przycisk [MODE] żeby wybrać tryb TTL/M/Multi, przytrzymując [MODE] go przez chwilę, aby wybrać tryb zdalnego wyzwa-
lania, a wciskając jeszcze raz [MODE] zostanie wybrany tryb Sc/Sn/S1/S2.
Ustaw grupę wyzwalania A/B/C korzystając z przycisków [CH] i [MODE]. Wyboru kanału (1, 2, 3, 4)  dokonuje się przyciskami [CH] i 
[ZOOM].
Przyciskami [UP], [DOWN], [LEFT] i [RIGHT] można dokonać szybkiego ustawienia parametrów lampy w bieżącym trybie. Część usta-
wień należy potwierdzić przyciskiem [OK].
Wyboru funkcji zaawansowanych opcji dokonuje się wciskając przyciski [Illumination/Sound] i [MODE]. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się w rozdziale „Zaawansowane ustawienia”.
Lampa ta pracuje także w trybach M, Multi, i TTL.

IV. Opis części

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

Fn nr: 15
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: 14
SO nd on : sygnalizacja dźwiękowa włączona
SO nd - -  : sygnalizacja dźwiękowa wyłączona

Fn nr: 16
qu ic - -  : szybkie włączanie i wyłączanie lampy wyłączone
qu ic on : szybkie włączanie i wyłączanie lampy włączone

Uwaga: opcje menu od 00 do 13 są dostępne poprzez menu „Nastawy C.Fn lampy zewn.” aparatu Canon (jeśli obsługuje). Opcje 02, 05, 
06, 07, 12 i 13 są wyłączone w menu.

8. Użycie zewnętrznego battery packa
Lampa YN-568EX umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilania - power packa (przykład SF-18C lub SF-17C).

9. Seryjne wyzwalanie lampy
Lampa YN-568EX 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 za-
leży od stanu baterii użytych w lampie. Zalecamy używanie nowych baterii oraz podłączenie zewnętrznego battery packa w celu 
osiągnięcia najlepszych wyników.

10. 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.

11. 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°.

 

12. 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.
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14. Wyświetlacz LCD: wyświetla wszystkie funk-
cje i ustawienia wybrane przez użytkownika.

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

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

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

18. 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.

19. 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.

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

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

wyświetlone menu zaawansowane, na przykład: <01 SL EP - ->. Wejście do menu zaawansowanego jest również możliwe poprzez 
menu aparatu Canon (więcej danych dostępnych w instrukcji aparatu). W celu przywrócenia ustawień domyślnych - przytrzymaj [OK]. 
Znaczenie poszczególnych pozycji menu opisane poniżej. Przyciskami funkcyjnymi poruszamy się po menu i zmieniamy opcje:

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: 00
Zasięg błysku: mierzony w metrach (m) lub stopach (ft)

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: 08
AF l on : wspomaganie AF włączone
AF L - - : wspomaganie AF wyłączone
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V. Instrukcja Instalacji

Instalacja baterii

Przesunąć pokrywę zasobnika na baterie zgodnie ze strzałką. Włożyć baterie zgodnie z ozna-
czeniem wewnątrz zasobnika, upewnić się że biegunowość jest prawidłowa. Zasunąć pokrywkę 
zasobnika.

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] Przy zamocowaniu lampy na aparacie przycisk pozwala przełączać pomiędzy trybami TTL/M/Multi. Gdy lampa  
jest wyzwalana zdalnie, przycisk służy do zmiany trybów Sc/Sn/S1/S2. Dłuższe przytrzymanie zmienia rodzaj 
pracy lampy (aparat/zdalnie).

[Backlight/Sound] Włącza/wyłącza podświetlenie wyświetlacza LCD lampy. Przytrzymanie na 2s powoduje włączanie/wyłączanie 
potwierdzania dźwiękiem. Wciśnięty razem z przyciskiem [MODE] pozwala przejść do ust. zaawansowanych.

[High-speed / synchro 
tylnej kurtyny]

Używając lampy z aparatem przycisk ten przełącza pomiędzy trybem synchronizacji krótkich czasów a wy-
zwalaniem na tylną kurtynę. Gdy lampa jest wyzwalana zdalnie, przycisk ten razem z [ZOOM] zmienia kanał 
komunikacji, a z [MODE] ustawia grupę wyzwalania (A/B/C).

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

Przyciski wyboru Przyciski [Left] i [Right] ustawiają kompensację ekspozycji, moc błysku, liczbę i częstotliwość błysków strobo-
skopowych, parametry ustawień zaawansowanych. [Up] i [Down] służą min. do ustawiania jasności i wartości w 
ustawieniach zaawansowanych.

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

4. Manualne konfigurowanie lamp i funkcji stroboskopu w trybie bezprzewodowym
Możesz zablokować lampę w trybie manualnym, w trybie kontroli bezprzewodowej. Ustawienie: przytrzymaj [MODE] przez 2 sekundy lub 
dłużej do czasu pojawienia się <M> na wyświetlaczu. Używając przycisków funkcyjnych ustaw wybrane parametry. Ustawienie strobosko-
pu: kontynuuj przyciskanie [MODE] jak w przypadku ustawień manualnych do czasu gdy na wyświetlaczu będzie widoczne oznaczenie 
<MULTI>. Przy pomocy przycisków funkcyjnych możesz ustawić wybrane parametry.
Przypominamy:
Lampy będą działały bezprzewodowo w wybranych trybach gdy na wyświetlaczu będzie widoczne oznaczenie <SLAVE>.

VIII. Funkcje zaawansowane

1. Użycie lamp bezprzewodowo na duże odległości
YN-568EX odbiera sygnał bezprzewodowy, największa odległość w pomieszczeniach, na jaką może działać lampa wynosi 25 metrów. Na 
zewnątrz maksymalny skuteczny zasięg to 15 metrów. Dla zapewnienia najlepszej synchronizacji bezprzewodowej należy pamiętać o 
kierowaniu sensora lampy w stronę nadajnika (sterownika).

2. FEC - Korekcja błysku
Lampa YN-568EX umożliwia wprowadzenie korekcji błysku. Zmiany ustawień dokonujemy przyciskami [LEFT] i [RIGHT] w przedziale 
±5ev, ze skokiem co 1/3 EV.
Uwaga:
W przypadku pracy z aparatami Canon, zmiana ekspozycji błysku w ustawieniach lampy spowoduje zmianę ustawień korekcji błysku w 
aparacie.

3. Synchronizacja na tylną kurtynę
Standardowo lampa wyzwala się z otwarciem migawki aparatu. Po przejściu w tryb synchronizacji na tylną kurtynę, lampa wyzwala 
błysk tuż przed 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. Tryby synchronizacji kurtyny zmieniamy przy-
ciskając [Tylna Kurtyna].

Uwaga:
W przypadku używania lampy w trybie SLAVE, nie jest możliwe ustawienie błysku na tylną kurtynę. Ta funkcja działa tylko gdy lampa 
jest wpięta na sanki aparatu.
4. FEB - bracketing ekspozycji
Parametr FEB może zostać ustawiony za pomocą aparatu lub lampy YN-568EX (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.

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-568EX posiada menu opcji zaawansowanych, dzięki któremu można dostosować parametry lampy do własnych potrzeb. W celu 
wejścia w menu zaawansowane należy przytrzymać przez 2 sekundy przycisk [Fn]. Na wyświetlaczu zmienią się informacje i zostanie 
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Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie dźwięki a. lampa została wyzwolona
b. lampa została włączona 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

podwójne dźwięki
kilkanaście razy

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

2 podwójne
dźwięki

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

3 krótkie dźwięki dźwięk poprzedzający wyłączenie lampy 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

zielone migające światło słabe baterie, lampa wyłączy się wymienić baterie

Znaczenie sygnałów świetlnych:

Znaczenie sygnałów dźwiękowych:

2. Włączanie i wyłączanie
Włączanie/wyłączanie lampy odbywa się przez wciśnięcie przycisku [Power Switch] na 2s. Wskazane jest wyjmować baterie każdorazo-
wo 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 ETTL
W tym trybie system pomiaru w aparacie wykrywa odbicia światła przedbłysków, automatycznie dostosowując do tego parametry 
błysku. Dostępne są także opcje 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 ±5EV z 
krokiem 1/3 lub 1/2.

4. 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. 

5. 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.

6. Tryb Sc/Sn i S1/S2
Ustawić lampę w tryb Sc przytrzymując przycisk [MODE] przez dłuższą chwilę. Następnie wciskając przycisk [MODE] można przełączać 
pomiędzy trybami Sc/Sn/S1/S2. Wszystkie te tryby mogą być używane w przypadku lampy sterowanej zdalnie.
Tryb Sc/Sn współpracuje z lampami 580EX II, SB-900/800/700, wbudowanymi lampami w aparatach 7D/60D/600D, C-command w 

cn: wskazuje bezprzewodową współpracę z systemami Canon i Nikon jednocześnie
c: oznacza pracę bezprzewodową z systemem Canon
n: oznacza pracę bezprzewodową z systemem Nikon
Wszystkie ustawienia dotyczące: ekspozycji, FEB, FE lock, manualnego wyzwolenia, stroboskopu i inne, będą automatycznie przekazy-
wane z głównej lampy, lub sterownika do lampy YN-568EX.
Nawet przy użyciu wielu lamp YN-568EX, wszystkie mogą by kontrolowane zdalnie.
1. Ustawienia sterowania lampami
W celu odpowiedniego ustawienia jednostek sterujących, takich jak lampy błyskowe, aparaty, czy inne urządzenia prosimy zapoznać 
się z instrukcją danego urządzenia.
2. Ustawienia lampy w trybie SLAVE
Aby lampa YN-568EX mogła być bezprzewodowo synchronizowana z urządzeniem sterującym, należy włączyć tryb SLAVE.
Sposób ustawienia: należy przytrzymać [ZOOM] przez 2 sekundy, użyć [LEFT] lub [RIGHT] w celu wybrania SL. Na wyświetlaczu pojawi 
się informacja o połączeniu z systemem sterowania. Przycisnąć [OK]. Oznacza to, że lampa wykryła sygnał sterowania Canon lub Nikon 
i jest gotowa do pracy. Wciskaj ponownie [ZOOM], a następnie używając przycisków [LEFT] i [RIGHT] ustaw kolejno: system (c/n), kanał 
(1, 2, 3, 4) oraz grupę (A, B, C) zatwierdzając przyciskiem [OK].
Informacja: należy ustawić odpowiednio c lub n w przypadku gdy w otoczeniu pracy znajduje się więcej niż jeden aparat z obsługą 
bezprzewodową lamp. Poprawi to komunikację lampy ze sterownikiem
3. Używanie kilku lamp, konfiguracja ustawień bezprzewodowych
Możesz utworzyć dwie lub trzy grupy lamp w trybie SLAVE w celu lepszego dopasowania oświetlenia do swoich potrzeb:

(1). Bezprzewodowe ustawienie 2 lamp w trybie SLAVE
bezprzewodowe ustawienie obsługi: cn, c lub 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
Można rozpocząć zdjęcia.

(2). Bezprzewodowe ustawienie 3 i więcej lamp

bezprzewodowe ustawienie obsługi: cn, c lub n
wybranie kanału: 1, 2, 3 lub 4
ustawienie grup: każdą lampę przypisujemy odpowiednio do grupy A, B i C
w urządzeniu sterującym ustawiamy ten sam kanał ustawiamy 

GRP=AGRP=A GRP=A

Uwaga:
Jeśli ustawimy w urządzeniu sterującym grupy A : B, grupa C 
nie zostanie wyzwolona.
W przypadku gdy do wybranej grupy (przykład grupy A po 
prawej) przypiszemy więcej niż jedną lampę, zostaną one wy-
zwolone jednocześnie.
Można przypisać dowolną liczbę lamp do danej grupy.
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aparatach Nikon, bezprzewodowo z SU-800 i ST-E2. Obsługuje 4 kanały komunikacji bezprzewodowej i funkcje TTL oraz Manual bez-
przewodowo.

W trybach Sc/Sn i S1/S2 czujniki wyzwalania bezprzewodowego mogą być ukierunkowane w stronę lampy nadrzędnej. Przez rozpo-
częciem zdjęć należy ustawić w lampie wyzwalającej i wyzwalanej ten sam kanał komunikacji. Ustawia się to trzymając przyciśnięty 
klawisz [High-speed/rear curtain sync], i wybieramy kanał (1, 2, 3, 4) klawiszem [ZOOM]. W trybie Sc/Sn moc błysku będzie w pełni 
kontrolowana przez jednostkę nadrzędną.
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-
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.
Należy unikać The following situation shall be avoided when the S1 and S2 modes are used: the red eye reduction function of the 
main light is used; the order mode (nikon) or wireless mode (canon) of the main light is used; the ST-E2 is used as the flash controller. 
Otherwise, please set the speedlite as Sc/Sn.

7. Dostęp do ustawień lamp z menu aparatu (tylko dla nowszych modeli aparatów Canon)
Możliwe jest kontrolowanie ustawień lampy z menu aparatu (dla modeli aparatów obsługujących ETTL). W menu Flash Control moż-
na ustawić niektóre parametry przez grupę opcji “External flash func. setting” i “ External flash C. Fn setting”. Na przykład, tryb błysku, 
synchronizacja z migawką, FEB, FEC, Zoom, ustawienia bezprzewodowe, ustawienia zaawansowane, itp.

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

9. Tryb oszczędzania energii
Lampa YN568EX posiada specjalnie opracowany tryb oszczędzania energii, który może być ustawiony poprzez zaawansowane opcje, 
np. <SL Sd 10>. Do ustawień trybu oszczędzania energii wchodzi się wciskając przyciski [Backlight/voice switch]+[MODE], następnie  
przyciskami selekcji [Up] i [Down] wybieramy opcję 01, a następnie status na SL EP przyciskami [Left] i [Right], “Automatic power off” 
zostanie zamknięte, a przy zmianie statusu SL EP na on, “Automatic power off” będzie otwarte.
Poniższa tabela przedstawia tryby oszczędzania anergii:

[Fn] nr. Tryb pracy Opcje Tryb oszczędzania energii

01
SL EP

Wszystkie 
tryby

- - tryb oszczędzania energii jest włączony

on tryb oszczędzania energii jest wyłączony

10
SL Sd

SL/S1/S2 60 tryb oszczedzania energii jest właczony a lampa wyłaczy sie po 60 minutach nie-
uzywania

10 tryb oszczedzania energii jest właczony a lampa wyłaczy sie po 10 minutach nie-
uzywania

11
SL OF

SL/S1/S2 1H w trybie slave oszczedzania energii wyłaczy lampe po 1 godzinie

8H w trybie slave oszczedzania energii wyłaczy lampe po 8 godzinach

E1
SE OF

Inne 3/5/10/30/
1H/2H/3H/5H

Tryb uśpienia włączy się po 3 / 5 / 10 / 30 minutach lub po 1 / 2 / 3 / 5 godzinach

10. 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 zie-
lonym swiatłem - lampa zostanie zablokowana. Pracę lampy można wznowić w takim przypadku po ok. 3 minutach, wciskając przycisk 
[PILOT] lub [POWER]. W celu unikniecia przegrzania lampy należy przy duzej częstotliwości błysków używac co najwyżej 1/4 mocy.

11. Ustawienia ZOOM
Automatyczny zoom: przytrzymaj [ZOOM] w celu ustawienia parametru, jesli <M> nie jest widoczne na wyświetlaczu LCD, lampa auto-
matycznie ustawi parametry (domyślnie wynoszą 35mm). Po podłączeniu lampy do aparatu, lampa automatycznie dopasuje zoom do 
ustawienia ogniskowej obiektywu założonego do aparatu.
Manualne ustawienie zoom: przytrzymaj [ZOOM] przez 2 s., wcisnij [ZOOM] ponownie tak, by pojawił sie symbol <M>, a następnie 
używajac [LEFT] i [RIGHT] lub [UP] i [DOWN] zmieniasz ustawienia zoom. Dostepne ustawienia: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm. 
Uwaga: Wyciągnij płytkę dyfuzora szerokokątnego i zasłoń nią lampy. Lampa oświetli pole widzenia obiektywu 14mm.
12. Sygnały dźwiękowe
Poniższa tabela przedstawia znaczenie poszczególnych sygnałów dźwiękowych (jeśli w lampie została włączona opcja sygnalizacji 
dźwiękowej):

Sygnał Znaczenie Zachowanie

2 krótkie dzwięki a. lampa została wyzwolona;
b. lampa została włączona;

normalne

3 krótkie dzwieki
dwa razy

ekspozycja zakończona zmiana ekspozycji lub trybu działania lampy

3 krótkie dzwieki ekspozycja moze byc zbyt duża zmiana ekspozycji lub trybu działania lampy

podwójne dzwięki
kilkanaście razy

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

2 podwójne dzwięki

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

3 krótkie dzwięki dzwiek poprzedzający wyłaczenie lampy normalne

13. Funkcja lampy modelującej (stroboskop)
Naciśnij przycisk głębi ostrości w aparacie, lampa wyzwoli kilka błysków w ciągu sekundy.

14. Gniazdo synchronizacyjne PC (wejście)
W celu synchronizacji aparatu z lampą podłączamy przewód synchronizacyjny między aparatem a lampą.

15. 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-568EX może pracować zarówno na stopce aparatu w systemach I-TTL dla aparatów Nikon, E-TTL, E-TTL II dla aparatów 
Canon, oraz TTL, jak i bezprzewodowo za pomocą współpracy zgodnej z systemami Speedlite - Canon, oraz CLS (Creative Lighting 
System) Nikon. Dzięki opcji bezprzewodowej współpracy uzyskujemy możliwość pełnej automatycznej korekcji pracując w systemie 
Canona, oraz manualnej korekcji zarówno dla Canona jak i Nikona. Ponadto lampa pracując jako Slave może współpracować np. z 
lampą Canon 580EX II, transmiterem ST-E2 lub YN-ST-E2 i aparatami pracującymi w systemie Speedlite, oraz lampami SB-900/800/700 
systemu Nikon, jak również aparatami obsługującymi tryb CLS (Creative Lighting System).


