
Lampa LED z pilotem
YN600L II 

Instrukcja obsługi

Proszę o uważne zapoznanie się z ninejszą instrukcją obsługi przed roz-
poczęciem użytkowania urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu i chronić przed zgubieniem.

Instrukcja dotyczy wersji lamp z temperaturą barwową 5500K i z możli-
wością regulacji temperatury 3200-5500K.

Lampa YN600 LED zbudowana jest z matrycy 600 diod LED o wysokiej jasności świecenia 
przy zachowanym niskim poborze mocy. Zastosowanie cyfrowych układów sterujących 
spowodowało, że lampa pozbawiona jest defektów często spotykanych w innych tego typu 
produktach, jak efekt falowania czy migotania światła. Ponadto lampa posiada możliwość 
zdalnego sterowania, czy kontroli stanu naładowania baterii. Lampy YN600L II mają możli-
wość zdalnego sterowania na jednym z 8 niezależnych kanałów. Możliwe jest także zdalne 
sterowanie grupami lamp, oraz zdalne sterowanie smartfonem.
Lampa w wersji z regulacją temperatury barwowej ma możliwość zmiany temperatury 
światła w zakresie 3200-5500K.

I. Opis ogólny

1. reflektor
2. diody LED
3. uchwyt
4. przycisk blokowania baterii
5. gniazdo zasilania DC
6. wentylator
7. włącznik/regulacja jasności
8. wyświetlacz LED
9. przełącznik kanałów
10. przycisk testu baterii
11. przycisk regulacji zgrubnej/dokładnej
12. kontrolki parametrów



I. Opis ogólny

1. Lampa YN600L II jest wyposażona w wielokanałowy sterownik bezprzewodo-
wy, służący do sterowania włączaniem/wyłączaniem, jasnością lamp oraz 
temperaturą barwową. Każda lampa moźe być przypisana do jednej z 8 nie-
zależnie sterowanych grup.

2. Na stronie producenta (www.hkyongnuo.com) jest dostępna bezpłatna apli-
kacja, pozwalająca na pełne sterowanie lampami za pomocą smartfonu.

3. Matryca lampy składa się z 600 diod LED o podwyższonej jasności świecenia, 
przy zachowanym poborze prądu. W przypadku lampy z regulacją tempera-
tury światła matryca składa się z 300 diod o temperaturze 3200K i 300 diod 
o temperaturze 5500K.

4. Zaawansowane rozwiązania technologiczne zastosowane w lampie YN600L 
II pozwoliły na uzyskanie szerokiego zakresu regulacji jasności lampy, bez 
szkodliwych efektów migotania czy falowania światła.

5. Lampa posiada dwa tryby regulacji jasności, zgrubny i dokładny.
6. Obsługa panelu sterowania jest prosta i intuicyjna.
7. Lampa YN600L II może być zasilana z akumulatorów, lub za pomocą ze-

wnętrznego zasilacza sieciowego.
8. Wentylator wbudowany w tylną ścianę lampy zapewnia odpowiednie chło-

dzenie obwodów elektronicznych, co jest istotne przy pracy lampy przez 
dłuższy czas bez przerwy.

9. W zestawie znajdują się dwa filtry barwne, co znacznie rozszerza możliwości 
wykorzystania lampy.

II. Właściwości

1. Montaż/demontaż baterii.
Lampa posiada na tylnej ściance obudowy gniazda do montażu dwóch akumu-
latorów litowych. Przy montażu baterii należy najpierw włożyć baterię do slotu 
zgodnie ze strzałkami, a potem przesunąć aż do zablokowania się zatrzasków.
UWAGA: Przy zainstalowanej jednej baterii będzie świecić tylko połowa diod w 
matrycy, pozostałe funkcje lampy będą działać bez zmian.

III. Obsługa lampy

•	 NP-F750
•	 NP-F530
•	 NP-F570
•	 NP-F930
•	 NPF930/B

•	 NP-F330
•	 NP-F550
•	 NP-F770
•	 NP-F970
•	 NP-F970/B

•	 NP-F950
•	 NP-F950/B
•	 NP-F960

Lista kompatybilnych modeli akumulatorów:

UWAGA: Po wyczerpaniu baterie należy odłączyć od monitora.

Przy demontażu należy wcisnąć najpierw przycisk blokady znajdujacy się obok 
gniazda baterii.

W przypadku, gdy lampa jest przez dłuższy czas nieużywana, należy odłączyć od 
niej akumulatory.



2. Montaż lampy na statywie fotograficznym.

III. Obsługa lampy

Lampę można montować np na statywach oświetleniowych, czy systemach za-
wieszania także za pośrednictwem wielofunkcyjnego przegubu typu D (nie za-
łączony do zestawu).

Najpierw należy zamocować do lampy płytkę szybko-
złączki statywu.
Następnie należy zamocować lampę na głowicy statywu.

Uchwyt ręczny załączony do kompletu pozwala, po przymocowaniu go do lam-
py, na wygodnie trzymanie lampy w ręku, lub zamocowanie jej na statywie (w 
uchwycie znajduje się gniazdo ze standardowym gwintem statywowym). 

III. Obsługa lampy

3. Uruchomienie lampy. Regulacja jasności.
- Wciśnięcie włącznika/pokrętła regulacji spowoduje włączenie lampy.
Obracanie pokrętłem pozwala na regulację jasności świecenia lampy.

4. Regulacja zgrubna/dokładna.
Lampa posiada dwa tryby regulacji jasności 
świecenia: zgrubny i dokładny. Wyboru doko-
nuje się przyciskiem Fine/Coarse. W trybie Co-
arse regulacja jasności odbywa się ze skokiem 
co 10%, natomiast w trybie Fine co 1%.



III. Obsługa lampy

5. Test baterii.
Przycisk Batt pozwala na wyświetlenie 
stanu naładowania baterii. Kontrolka 
obok przycisku stanu baterii wskazuje, 
która z baterii jest testowana. Kolejne 
wciśnięcia przycisku Batt będą powo-
dować wyświetlanie na przemian stanu 
baterii A lub B. Stan naładowania bate-
rii przedstawiany jest na wyświetlaczu 
przez parametr od P1 do P9, z dokład-
nością 10%. P9 oznacza, że baterie są 
naładowane  w ponad 90%, natomiast 
P1 oznacza, że pozostało już tylko 10% 
mocy.

6. Wybór kanału.
Zmiany kanału zdalnego sterowania 
dokonuje się wciskając przycisk CH. 
Każde wciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę numeru kanału o 1 w górę, od 
H1 do H8.
Aby sterować zdalnie lampą, należy na 
pilocie zdalnego sterowania ustawić 
taki sam kanał transmisji jaki ma lam-
pa, za pomocą przycisków CH+/-. W 
przypadku, gdy kilka lamp ma ten sam 
kanał transmisji, parametry wszystkich 
będą sterowane jednocześnie.

8 kanałów transmisji pozwala na sterowanie jednym pilotem ośmioma niezależ-
nymi grupami paneli YN600L II.

UWAGA: wskazanie może się zmieniać w zależności od ustawionej w trakcie te-
stu jasności świecenia. Co za tym idzie, parametr ten określa także, na jak długo 
wystarczą baterie przy bieżącym poziomie jasności.

7. Zasilanie zewnętrzne.
Lampa YN600L II może być zasilana z zewnętrznego zasilacza sieciowego. Umoż-
liwia to na długotrwałą pracę, np w studio, bez konieczności doładowywania ba-
terii. Przy podłączeniu zasilacza sieciowego baterie automatycznie są odłączane, 
a co za tym idzie nie jest pobierana z nich energia. Parametry zasilania to 12V 
/ 5A DC. Producent zaleca stosowanie dedykowanych zasilaczy. Uszkodzenia 
lampy powstałe przez stosowanie innych zasilaczy, niż zalecane przez firmę Yon-
gnuo nie są objęte gwarancją.

III. Obsługa lampy

8. Wentylator chłodzący.
Lampa YN600L II posiada aktywny system chłodzenia oobwodów elektronicz-
nych i matrycy LED. Wentylator na tylnej ścianie obudowy załączany jest automa-
tycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy bezpieczny poziom. W związku z 
tym należy zapewnić swobodny przepływ powietrza w pobliżu wentylatora oraz 
pozostałych otworów wentylacyjnych w obudowie. Nie wolno także próbować 
zatrzymywać czy blokować wentylatora, gdyż grozi to poważnym uszkodzeniem 
lampy i utratą gwarancji.

IV. Filtry barwne
W zestawie z lampą YN600L II dostarczane są dwa filtry barwne. Montaż filtru 
jest bardzo prosty i polega na wsunięciu go w szczelinę z boku obudowy lampy.



V. Zdalne sterowanie lampą za pomocą pilota
Pilot zdalnego sterowania pozwala na regulację jasności świecenia lampy 
YN600L II, oraz jej włączanie/wyłączanie. Zasięg zdalnego sterowania to ok. 15m.

VI. Zdalne sterowanie lampą za pomocą aplikacji na smartfonie
Lampa YN600L II może być zdalnie sterowana za pomocą smartfonu z zainstalo-
waną odpowiednią aplikacją, która jest dostępna na stronie producenta lampy: 
www.hkyongnuo.com.
Wymagania sprzętowe to smartfon z Bluetooth 4.0, system Android 4.3, lub min. 
iPhone 4S z systemem IOS 7.0, lub nowszym.

Opis aplikacji:

UWAGA: Lampa YN600L II w wersji 5500K nie ma możliwości sterowania tempe-
raturą barwową. Regulacji jasności dokonuje się tylko przyciskiem 5500K.

VII. Specyfikacja

źródło światła matryca 600 LED

temperatura barwowa 5500K lub reg. 3200-5500K

indeks CRI ≥ 95

pobór mocy 36W

luminancja 4800 lm

średnia żywotność matrycy 50000h

kąt rozsyłu światła 55o

zasięg sterowania bezprzewodowego ~ 15m

masa 1326g

wymiary 260 x 188 x 40mm

zasilanie 2 x akumulator litowy
zasilacz sieciowy 12V 5A DC

zawartość zestawu lampa YN600L II  x1
pilot zdalnego sterowania  x1

uchwyt  x1
filtry barwne  x2

instrukcja obsługi  x1

VIII. Najczęściej spotykane problemy

opis przyczyna działanie

lampa nie włącza się rozładowane baterie wymienić baterie lub podłą-
czyć zasilacz sieciowy

uszkodzone obwody lampy oddać lampę do autoryzowa-
nego serwisu

słaba moc światła, nieade-
kwatna do ustawień

słabe baterie naładować lub wymienić 
baterie

nie działa zdalne sterowanie 
lampy

zbyt duży dystans między 
lampą a pilotem

upewnić się, że odległość 
między pilotem a lampą nie 
przekracza 20m

rozładowane baterie w pilocie wymienić baterie (2x AAA/R3)

wentylator z tyłu obudowy 
włącza się i wyłącza samo-
czynnie

wentylator jest sterowany 
przez układy elektroniczne 
lampy; nie może być włączay/
wyłączany ręcznie

normalne



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 zasila-

nia. Otwieranie obudowy lampy lub wszelkie inne ingerencje wewnątrz lampy mogą być wykonane tylko 
przez wyspecjalizowany personel techniczny.

3. Żarówka modelująca jak i palnik błyskowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury, po wyłączeniu lampy 
należy poczekać co najmniej 10minut  aż wystygną, aby uniknąć oparzenia podczas demontażu akcesoriów 
montowanych na lampie (softboxy, czasze,...) 

4. Należy unikać kierowania wzroku na palnik błyskowy, gdyż bezpośredni błysk może spowodować uszko-
dzenie wzroku.

5. Przed montowaniem akcesoriów na lampie (czasze, softboxy, itp) należy wyłączyć lampę z zasilania.
6. Po użyciu lampy i zdjęciu akcesoriów powinno się założyć na lampę załączony do zestawu reflektor z dyfu-

zorem, aby uniknąć uszkodzenia mechanicznego żarówki modelującej i palnika.
7. Lampa powinna być używana w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, kurzu i pyłu, gdyż mogą one zakłócić 

działanie lampy lub ją uszkodzić.
8. Nie należy przenosić lampy przy włączonej żarówce modelującej lub nagrzanym palniku błyskowym. 
9. Nie należy stosować żarówek modelujących o mocy większej niż przewidziana dla danego typu lampy.
10. Lampę należy mocować na statywie zapewniającym dobrą stabilność z zamocowanymi do lampy akce-

soriami. 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 mo-
delu lampy.

GWARANCJA
Firma ,,FREEPERS” ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź - sprzedawca, udziela gwarancji na zasadach okre-
ślonych w poniższym dokumencie.
1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art.22 ustęp 1 Kodeksu Cywilne-

go na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres udzielonej gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu towaru.
3. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest dostarczenie do serwisu lub na adres 

sklepu, w którym dokonano zakupu, reklamowanego towaru, oryginalnej karty gwarancyjnej, 
kopii dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, lub inny dowód zakupu) oraz danych teleadreso-
wych.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym produkcie.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z 

wyłączeniem części podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowego użytkowania, 
oraz materiałów eksploatacyjnych.

6. Zgłoszenie reklamacyjne niespełniające warunków wynikających z punktów 1-5 skutkować 
będzie odesłaniem reklamowanego produktu na koszt Zgłaszającego.

7. Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowane urządzenie niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 14 dni od wystąpienia usterki. W innym przypadku sprzedawca ma prawo nie 
uznać reklamacji.

8. Zalecane jest zarejestrowanie reklamacji na stronie https://fripers.pl/serwis/
9. Części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia (w 

szczególności: baterie, akumulatory, palniki lamp błyskowych, żarówki, bezpieczniki, 

IMPORTER:

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach urządzenia 
bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

1. kondensatory) objęte są 6-miesięczną gwarancją rozruchową.
2. Nie udziela się gwarancji na użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznacze-

niem, Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane: uszkodzeniem mechanicznym (np. 
powstałe w wyniku przeciążenia, rzucania, łamania, wyginania, zalania, rozbicia, zapiaszcze-
nia, itp) oraz niewłaściwą konserwacją.

3. Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek, usunięcia 
numerów seryjnych z produktu czy ingerencji osób nieupoważnionych do wykonywania 
napraw.

4. Każda lampa ma naklejoną w widocznym dla klienta miejscu plombę gwarancyjną. Uszko-
dzenie jej bądź zerwanie prowadzi do utraty gwarancji!

5. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materia-
łowych oraz błędów produkcyjnych.

6. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie o tym klienta, licząc od 
daty dostarczenia sprzętu do sklepu.

7. Niniejsza gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza upraw-
nień kupującego wynikających z niezgodności towaru z opisem.

8. Sprzęt podlega wymianie lub zwrotowi gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
niemożliwej do usunięcia.

9. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt do sprzedawcy, sprze-
dawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony towar na swój koszt do klienta

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie 
dokonywania naprawy reklamowanego towaru - nie może być ona powodem roszczeń 
skierowanych do gwaranta.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nadesłane do serwisu niewchodzące 
w skład zestawu (w szczególności: karty pamięci, baterie, akumulatory, żarówki, filtry).

12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania, oraz wypadków z użyciem przedmiotu gwarancji.

13. Importer zapewnia serwis pogwarancyjny.
14. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko w połączeniu z dowodem zakupu. Karta musi 

być wypełniona przy zakupie, przez pracownika punktu sprzedaży.

YN 600L II

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży


