
Lampa reporterska
YN660

Instrukcja obsługi

I. Ważne informacje
Należy unikać wystawiania lampy na działanie wilgoci i wody, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.
Aby zapobiec spięciom, należy zawsze przed rozpoczęciem pracy upewnić się, czy baterie zostały założone zgodnie z oznacze-
niem biegunowości.
Baterie i drobne części należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. W przypadku gdy-
by 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 wyjąć baterie używając rękawiczek
•	 lampa nadmiernie się nagrzewa, dymi lub wydziela podejrzane zapachy.

Nie wolno samodzielnie rozkręcać czy naprawiać lampy. Obwody elektryczne wewnątrz mogą być pod wysokim 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 zarówno lampę 
jak i aparat!

II. Właściwości
•	 Wysoka liczba przewodnia
Liczba przewodnia GN 66 przy ISO 100 i zoom 199mm.
•	 Bezprzewodowy tryb Master.
Lampa YN660 może być używana jako jednostka Master. Może obsługiwać 6 niezależnych grup wyzwalania, zdalnie sterować  
trybem pracy, mocą błysku oraz zoomem innych lamp w scenie (YN560 III, YN560 IV, YN660).
•	 Bezprzewodowy tryb Slave.
Lampa YN660 jako Slave może w pełni współpracować z urządzeniami YN660, YN560IV, YN560 TX, RF 603 I/II, RF 602. Transmisja 
może odbywać się na jednym z 16 kanałów. W przypadku sterowania za pomocą YN560 IV lub YN560 TX można także sterować 
zdalnie parametrami błysku.
•	 Obsługa różnych sposobów synchronizacji.
Lampa YN660 może być wyzwalana z gorącej stopki aparatu, zdalnie przez sterownik Master lub przez wbudowaną fotocelę w 
trybach S1 i S2.
•	 Automatyczne zapisywanie ustawień.
Wszystkie ustawienia dokonywane w menu lampy są na bieżąco automatycznie zapisywane w pamięci.
•	 Ustawienia użytkownika (Fn).
Lampa umożliwia dopasowanie przez użytkownika ustawień lampy do własnych potrzeb za pomocą menu zaawansowanych 
funkcji.
•	 System sygnalizacji dźwiękowej.
Po włączeniu różne stany pracy lampy są sygnalizowane sygnałami dźwiękowymi.
•	 Funkcja Zoom.
Lampa posiada regulowany zoom palnika w zakresie 24 ~ 199mm (rzeczywisty odpowiednik 200mm), za pomocą przycisków na 
panelu sterującym.
•	 Krótki czas ładowania.
Czas przeładowania lampy po pełnym błysku to zaledwie 3s. Nawet przy używaniu baterii częściowo zużytych czas ładowania 
wynosi ok. 4 - 5s.
•	 Zasilanie zewnętrzne.
Lampa posiada gniazdo do podłączenia zewnętrznego powerpacka, dzięki czemu może pracować dłużej na jednym zestawie 
baterii, a także skraca się znacznie czas ładowania baterii.

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 się zapoznać z działaniem przycisków funkcyjnych przez wciskanie ich i obserwowanie informacji wyświetlanych na 

wyświetlaczu lampy.
3. Krótkie wciśnięcie przycisku  spowoduje włączenie/wyłączenie podświetlenia wyświetlacza, a dłuższe przytrzymanie 

wciśniętego przycisku włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy w lampie.
4. Wciśnięcie przycisku  pozwala przełączać pomiędzy trybami wyzwalania: ze stopki, tryb wyzwalacza TX, tryb odbiornika 

RX, tryby fotoceli S1/S2.
5. W trybach TX i RX krótkie naciścięcie przycisku Gr/CH pozwala na przełączanie pomiędzy grupami, natomiast długie przyci-

śnięcie pozwala przełączać kanały.
6. Pokrętłem wyboru można szybko ustawić parametry lampy. Ustawienia większości parametrów wymagają wejścia do menu 

ustawień parametru i zatwierdzenia zmiany przyciskiem SEL/SET. Obracając bezpośrednio kółkiem selekcji reguluje się moc 
błysku.

7. W opcjach zaawansowanych należy wybrać rodzaj stosowanego wyzwalacza: <rF 603> lub <rF 602>.
8. Przyciskiem MODE można zmieniać tryb pracy lampy pomiędzy M a Multi.
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IV. Opis elementów lampy
1. Budowa lampy

1. odbłyśnik
2. dyfuzor szerokokątny
3. pokrywa gniazd
4. gniazdo mocowania bracketu 1/4”
5. wejście synchro PC
6. gniazdo powerpacka SF-18C lub SF-17C
7. czujnik transmisji radiowej
8. czujnik transmisji optycznej
9. kontrolka pracy zdalnej
10. styki gorącej stopki

1. skala pochylenia głowicy
2. pokrywa zasobnika na baterie
3. przycisk wyboru grup i kanałów Gr/CH
4. blokada pokrywy baterii
5. przycisk Zoom i funkcji zaawansowanych ZOOM/Fn
6. włącznik ON/LOCK/OFF
7. przycisk blokady mocowania stopki
8. dźwignia blokady stopki
9. kontrolka transmisji radiowej
10. wyświetlacz LCD
11. przycisk trybów wyzwalania 
12. przycisk podświetlenia/dźwięku 
13. przycisk MODE wyboru trybu pracy
14. kontrolka naładowania/przycisk TEST
15. przycisk SEL/SET
16. kółko selekcji
17. uszczelka zabezpieczająca gorącą stopkę

1. wskaźnik trybu pracy/trybu błysku
2. wskaźnik mocy błysku
3. wskaźnik kanałów transmisji
4. wskaźnik grup wyzwalania
5. wskaźnik sygnału dźwiękowego
6. ilość błysków w trybie MULTI
7. częstotliwość błysków w trybie MULTI
8. wskaźnik niskiego poziomu baterii
9. wskaźnik ZOOM

2. Panel LCD V. Instrukcja instalacji
1. Instalacja baterii.
Przesunąć pokrywę zasobnika na baterie w dół, zgodnie ze strzałką, a następnie odchylić.
Włożyć baterie do zasobnika zwracając uwagę na prawidłową biegunowość, zgodnie z rysunkiem pod pokrywą.
Zamknąć i zasunąć pokrywę zasobnika.
UWAGA: Należy stosować standardowe baterie lub akumulatory AA/R6. Nie wolno używać uszkodzonych baterii.

2. Montaż lampy na aparacie.
Przekręcić pierścień blokujący lampy maksymalnie w lewą stronę.
Wsunąć gorącą stopkę lampy w sanki aparatu do samego końca.
Zablokować lampę przekręcając pierścień mocujący maksymalnie w prawo, aż do zadziałania blokady.
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3. Demontaż lampy.
Aby zdemontować lampę, należy najpierw wcisnąć przycisk blokady na pierścieniu mocowania 
lampy, a następnie przekręcić pierścień mocujący maksymalnie w lewo i wysunąć lampę z sanek 
aparatu.

4. Włączanie/wyłączanie lampy.
Ustawienie przełącznika w pozycję ON spowoduje włączenie lampy i rozpoczęcie ładowa-
nia. Gdy kontrolka ładowania zaświeci się na czerwono to oznacza, że lampa jest gotowa do  
pracy. Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby kontynuować pracę, kontrolka 
ładowania będzie błyskać na niebiesko, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego 
poziomu baterii. Lampa automatycznie się wyłączy. Należy w takim przypadku wymienić 
baterie.
Aby wyłączyć lampę, należy dźwignię przełącznika przestawić w pozycję OFF.
Jeśli lampa będzie przez dłuższy czas nieużywana, należy wyjąć baterie.

5. Błysk testowy.
Niezależnie od ustawionego trybu pracy lampy wciśnięcie przycisku TEST (24) spowoduje 
wyzwolenie błysku testowego lampy. Moc błysku będzie zgodna z bieżącymi ustawieniami 
lampy.

6. Funkcja LOCK.
Ustawienie włącznika w pozycji LOCK spowoduje zablokowanie wszystkich przycisków na 
panelu sterowania lampy, oprócz przycisku TEST. Funkcja ta zabezpiecza przed przypadko-
wą zmianą ustawień lampy.

VI. Podstawowe funkcje
1. Podstawowe operacje.

Funkcje przycisków:
przycisk funkcja

ON/OFF/LOCK 1. Włączanie/wyłączanie lampy.
2. Blokada panelu sterowania.

MODE Przełącza pomiędzy trybami pracy lampy: M/Multi/--.

Przełącza pomiędzy trybami wyzwalania lampy: stopka/TX/RX/S1/S2.

Krótkie wciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie podświetlenia wyświetlacza LCD. Wci-
śnięcie i przytrzymanie spowoduje włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego.

Gr/CH 1. Krótkie wciśnięcie powoduje przejście do wyboru grupy; w trybie RX powoduje przełą-
czanie między małą grupą a dużą.
2. Długie wciśnięcie powoduje przejście do edycji kanału. Zakres wyboru 1-16.

Pokrętło wyboru Pokrętło służy do ustawiania wartości parametrów: mocy błysku, kanału, grupy, opcji za-
awansowanych, itp.

SEL/SET 1. Wciśnięcie przycisku powoduje zatwierdzenie ustawionych parametrów.
2. W trybie MULTI kolejne wciśnięcia przycisku powodują przełączanie pomiędzy edycją 
mocy błysku, ilością błysków i częstotliwością.

ZOOM/Fn 1. Krótkie wciśnięcie powoduje przejście do edycji wartości Zoom.
2. Długie wciśnięcie powoduje przejście do ustawień zaawansowanych.

PILOT Wciśnięcie powoduje wyzwolenie przycisku testowego lub wybudzenie lampy ze stanu 
uśpienia.

Znaczenie ustawień wskaźników grupy na wyświetlaczu lampy w trybach TX - Master i RX - Slave:

Wskaźnik grup
Znaczenie

tryb TX - Master tryb RX - Slave

Gr -- można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom 
lampy Master

-------------

Gr A można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy A

lampa pracuje jako Slave  w grupie A

Gr B można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy B

lampa pracuje jako Slave  w grupie B

Gr C można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy C

lampa pracuje jako Slave  w grupie C

Gr d można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy D

lampa pracuje jako Slave  w grupie D

Gr E można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy E

lampa pracuje jako Slave  w grupie E

Gr F można ustawiać tryb pracy, moc błysku i zoom lamp 
Slave z grupy F

lampa pracuje jako Slave  w grupie F

Znaczenie wskazań kontrolki ładowania:
status znaczenie działanie

świeci na czerwono lampa jest naładowana i gotowa do użycia normalne

świeci na niebiesko lampa jest w trakcie ładowania, lub rozładowane 
baterie

zaczekać do naładowania się lampy
jeśli ładowanie trwa zbyt długo, wymienić baterie

miga na czerwono lampa jest w stanie uśpienia wcisnąć przycisk TEST lub ON/OFF, aby wybudzić 
lampę

Znaczenie sygnałów dźwiękowych:
dźwięk znaczenie działanie

podwójny dźwięk - sygnalizacja dźwiękowa włączona
- lampa została uruchomiona i działa poprawnie

normalne

dwa potrójne sygnały lampa jest w trakcie ładowania zaczekać na zakończenie ładowania

wielokrotny szybki 
sygnał

baterie są rozładowane i lampa zostanie automa-
tycznie wyłączona

wymienić baterie

jeden długi sygnał lampa jest naładowana, gotowa do użycia normalne

Znaczenie wskazań kontrolki LINK:
status znaczenie działanie

świeci na niebiesko połączenie nawiązane normalne

świeci na czerwono nadawanie/odbiór sygnału normalne
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2. Tryb M.
W tym trybie moc błysku ustawia się ręcznie korzystając z pokrętła selekcji. Zakres regulacji 
błysku 1/128 ~ 1/1 w 8 stopniach, a każdy stopień dodatkowo posiada trzy stopnie dokład-
nej regulacji 0.3EV, 0.5EV lub mieszane. Ustawiona moc błysku jest na bieżąco wyświetlana 
na ekranie.

3. Tryb Multi.
W tym trybie lampa wysyła serie błysków o ustalonej przez użytkownika mocy, ilości i czę-
stotliwości. Pokrętłem selekcji można ustawić moc pojedynczego błysku.  Zakres regulacji 
mocy w tym trybie wynosi od 1/128 do 1/4. Wciśnięcie przycisku SEL/SET spowoduje se-
kwencyjne przełączanie do edycji ilości błysków, częstotliwości i mocy pojedynczego bły-
sku. Wartości ilości i częstotliwości ustawia się pokrętłem selekcji i zatwierdza przyciskiem 
SEL/SET.

UWAGA:
- Gdy lampa jest ustawiona jako TX (Master), nie jest możliwe ustawienie jej w tryb Multi.
- Czas ładowania lampy może się wydłużać, gdy poziom naładowania baterii jest niski. 
Może to powodować, że błyski będą opóźnione w stosunku do ustawionych parametrów. 
W takim przypadku należy wymienić baterie na nowe, lub zmniejszyć częstotliwość, lub 
moc błysku.

4. Tryb TX Master
Wybrać tryb TX przyciskiem . W tym trybie transmisja pomiędzy lampą Master a Sla-
ve odbywa się drogą radiową na częstotliwości bazowej 2,4GHz. W tym trybie możliwe 
jest wyzwalanie innych lamp YN660, YN560 IV, YN560 III w trybie RX, oraz wyzwalaczy 
RF-602 i RF-603 jako moduł TX.
Za pomocą lampy YN660 w trybie TX można sterować zdalnie parametrami innych lamp 
YN660, YN560 IV i 560 III - mocą błysku, trybem pracy oraz ogniskową zoomu, ustawiony-
mi w tryb RX. Lampy Slave mogą być przypisane do 6 grup wyzwalania.

UWAGA: Lampę YN560 III należy aktywować przed rozpoczęciem pracy w grupach.
Aktywacja lampy YN560 III:
1) Ustawić lampę YN660 w tryb TX, a YN560 III w tryb RX.
2) Ustawić w obu lampach w ustawieniach zaawansowanych ten sam rodzaj transmisji 
(RF-602 / RF-603), a następnie ten sam kanał transmisji.
3) W lampie YN660 wcisnąć jednocześnie  i Gr/CH aby aktywować stan nadawania 
sygnału TX. Gdy lampa YN560 III odbierze sygnał, wcisnąć OK, aby zakończyć aktywację.
Jeśli aktywacja przebiegła pomyślnie, na wyświetlaczu YN560 III powinien pojawić się 
symbol GR.

5. Tryb Slave RX.
Tryb RX włącza się przyciskiem . Gdy YN660 jest ustawiona jako Slave, obsługuje 
sterowanie przez YN660, YN560 IV, YN560-TX, RF-602, RF-603 (II), RF-605. Należy wybrać 
rodzaj sygnału sterującego RF-602/RF-603 i kanał komunikacji (1 ~ 16), ten sam dla lam-
py Slave i sterownika Master.

6. Tryb S1/S2.
Tryby S1/S2 wybiera się za pomocą przycisku . Tryby S1 i S2 mogą pracować z lampą 
Master w trybie ETTL i Manual. W obydwu trybach ustawia się moc błysku lampy Slave, 
podobnie jak w trybie Manual, za pomocą przycisków nawigacji.

Tryb S1: w tym trybie lampa Slave jest wyzwalana pierwszym błyskiem lampy Master. 
Aby układ działał poprawnie, należy ustawić lampę Master w tryb Manual, bez użycia 
przedbłysków pomiarowych i redukcji czerwonych oczu.

Tryb S2: ten tryb działa podobnie do S1, z tym że pomijane są przedbłyski pomiarowe emitowane w trybie TTL. Dzięki temu lampa 
może pracować z lampami Master ustawionymi w tryb TTL. Jeśli współpraca w trybie S1 nie działa dobrze, należy wypróbować 
tryb S2.
Należy unikać stosowania trybów S1 i S2 w sytuacji, gdy:
•	 jest włączona redukcja czerwonych oczu w głównej lampie
•	 włączone są systemy zdalnego sterowania Canona lub Nikona
•	 do kontroli lamp jest stosowany sterownik ST-E2.

7. Tryb oszczędzania energii.
Lampa YN660 posiada funkcję oszczędzania energii, której sposób działania jest zależny od bieżącego trybu pracy lampy. Np. 
lampa zamocowana na sankach aparatu przejdzie w stan uśpienia po 3 minutach bezczynności, a po kolejnych 30 minutach 
bezczynności automatycznie się wyłączy.
Lampa YN660 posiada trzy różne tryby oszczędzania energii: dla lampy zamocowanej na sankach aparatu, dla trybów S1/S2, oraz  
dla trybu RX. Parametry trybu oszczędzania energii mogą być ustawiane z poziomu menu funkcji zaawansowanych.

8. Zabezpieczenie termiczne.
Jeśli lampa jest używana zbyt intensywnie, może zostać uruchomione ostrzeżenie przed 
przegrzaniem. Lampa będzie się ładować znacznie wolniej niż normalnie, a kontrolka 
ładowania zacznie migać na niebiesko lub czerwono. Jeśli lampa nadal będzie pracować 
mimo sygnalizacji przegrzania, może zostać uruchomione zabezpieczenie przed prze-
grzaniem. W takim przypadku na wyświetlaczu lampy pojawi się symbol O.H., kontrolka 
ładowania będzie migać na niebiesko i czerwono, a lampa zostanie zablokowana. W ta

kim przypadku należy odczekać przynajmniej 15 minut, aż do ostygnięcia lampy i wyłączenia się zabezpieczenia.
UWAGA: Przy wykonywaniu serii zdjęć, należy w miarę możliwości ograniczyć moc lampy do 1/4 lub niżej, aby zapobiec przegrze-
waniu się lampy.
Przy wyjmowaniu baterii z lampy po pracy z błyskami seryjnymi należy zachować ostrożność, gdyż mogą być bardzo gorące.

9. Ustawienia ZOOM.
W lampie YN660 możliwe jest manualne ustawianie zoomu palnika przyciskiem ZOOM. Każde wciśnięcie przycisku zmienia o sto-
pień ogniskową lampy (20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 199mm). Bieżąca wartość Zoom jest pokazana na wyświetlaczu lampy.
UWAGA: 199mm jest odpowiednikiem ogniskowej 200mm na obiektywie.

10. Sygnał dźwiękowy.
Gdy funkcja potwierdzenia dźwiękowego jest włączona, lampa będzie sygnalizować stany pracy różnymi sygnałami dźwiękowy-
mi. Sygnał dźwiękowy może być włączony lub wyłączony w menu ustawień zaawansowanych.

11. Gniazdo synchro PC.
Gniazdo synchro PC (wejście) umożliwia synchronizację aparatu z lampą za pomocą przewodu PC.

12. Automatyczne zapisywanie ustawień.
Lampa YN660 automatycznie zapisuje bieżące ustawienia, aby je wczytać przy kolejnym uruchomieniu.

VII. Zaawansowane funkcje.
1. Tryb Master.
Lampa YN660 może pracować jako jednostka Master. W tym trybie możliwa jest zdalna kontrola parametrów innych lamp Slave, 
w tym trybem pracy, mocą błysku i zoomem, częstotliwością, ilością błysków. Transmisja radiowa pozwala na znacznie większy 
zasięg pracy (do ok. 100m), oraz ogranicza wpływ przeszkód znajdujących się pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. 
Kontrola lamp Slave przez lampę Master wygląda następująco:
 1) Przyciskiem  należy ustawić w lampie YN660 tryb Master TX, pozostałe lampy ustawić w tryb Slave RX.
 2) W ustawieniach zaawansowanych ustawić tryb sygnału zgodny z lampami Slave.
 3) Ustawić ten sam kanał transmisji na lampach Master i Slave; wcisnąć dłużej przycisk Gr/CH, ustawić kanał pokrętłem 
selekcji, a następnie zatwierdzić ustawienia przyciskiem SEL/SET.
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 4) Ustawić grupy lamp Slave; krótkie wciśnięcie przycisku Gr/CH na lampie Slave spowoduje przejście do edycji grup. 
Przyciskiem SEL/SET można przełączać między dużym a małym zakresem grup. Pokrętłem selekcji należy wybrać odpowiednią 
grupę, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem SEL/SET.
 5) Krótkie wciśnięcie przycisku Gr/CH na lampie Master powoduje przejście do edycji grup. Pokrętłem selekcji doko-
nuje się wyboru grupy, której parametry mają być edytowane. Gdy wskaźnik grupy wskazuje Gr-, oznacza to, że edytowane są 
parametry lampy Master.

2. Tryb Slave S1/S2.
W trybach S1/S2 lampa może być wyzwalana błyskiem innej lampy, np zamocowanej na aparacie. Przy pracy w trybie S1/S2 nie 
mogą występować żadne przeszkody pomiędzy aparatem a lampami Slave, gdyż może to zakłócić komunikację. Maksymalny 
zasięg wewnątrz pomieszczeń to 25m, a w plenerze 15m.

3. Power pack.
Lampa YN660 może współpracować z powerpackiem YN SF-18C lub SF-17C.

4. Zdjęcia seryjne.
Lampa YN660 może pracować z aparatem w trybie zdjęć seryjnych.
UWAGA: Ilość błysków możliwych do wykonania w serii zależy od ustawionej w lampie mocy błysku. Wskazane jest stosowanie 
w pełni naładowanych baterii.
 
5. Synchronizacja na tylną kurtynę.
Synchronizacja błysku lampy na tylną kurtynę przy zastosowaniu jednocześnie 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 spusto-
wego, aby uniknąć poruszenia kadru.
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.

6. Ustawienia zaawansowane.
Menu funkcji zaawansowanych pozwala na spersonalizowanie niektórych funkcji lampy, aby były lepiej dostosowane do potrzeb 
użytkownika. Aby wejść do menu ustawień zaawansowanych, należy wcisnąć dłużej przycisk ZOOM/Fn. Pokrętłem selekcji wy-
biera się funkcję do edycji, następnie przyciskiem SEL/SET przechodzi się do edycji parametrów funkcji. Pokrętłem należy ustawić 
nową wartość funkcji i zatwierdzić ustawienie przyciskiem SEL/SET. Po zakończeniu edycji ustawień przyciskiem  powraca się 
do głównego menu lampy.

Lista funkcji w YN660:
SL EP on: Automatyczne wyłączanie jest włączone.
SL EP --: Automatyczne wyłączanie jest wyłączone.

SE oF 3 30  /  15 60  /  30 120: Pozostawanie lampy w bezczynności przez 3/15/30 minut spowo-
duje przejście w stan uśpienia a następnie po upływie kolejnych 30/60/120 minut bezczynności 
lampa automatycznie się wyłączy.
SE oF -- 120: Bez uśpienia. Lampa wyłączy się automatycznie po 120 minutach bezczynności.

Sd30/60/120: W trybie S1/S2 lampa wyłączy się automatycznie po 30/60/120 minutach.

Sd 5 15  /  60 30  /  120: W trybie RX pozostawanie lampy w bezczynności przez 5/15/30 minut 
lampa przejdzie w stan uśpienia, a po kolejnych 30/60/120 minutach bezczynności automatycz-
nie się wyłączy.
Sd--120: Bez uśpienia. Lampa wyłączy się automatycznie po 120 mintuach bezczynności.

Gr A: Lampa w trybie TX obsługuje lampy Slave w grupie A.
Gr Ab: Lampa w trybie TX obsługuje lampy Slave w grupie A i B.
Gr Ab c: Lampa w trybie TX obsługuje lampy Slave w grupie A, B i C.
Gr All: Lampa w trybie TX obsługuje lampy Slave w grupach A, B, C, D, E, F.

Lcd 7/15/30: Czas podświetlenia wyświetlacza LCD 7/15/30s.

So nd on: Sygnał dźwiękowy włączony.
So nd --: Sygnał dźwiękowy wyłączony.

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 0.3 5: Dokładne ustawianie mocy błysku z krokiem mieszanym 0.3 i 0.5EV.

rF 603: Transmisja kompatybilna z RF-603.
rF 602: Transmisja kompatybilna z RF-602.

CL EA - -: Przywracanie ustawień fabrycznych. Należy przytrzymać wciśnięty przycisk OK aż do 
wczytania ustawień fabrycznych.

V 10 00 - Wersja oprogramowania lampy. (wartość może być różna, w zależności od daty wypro-
dukowania lampy.

7. Błysk odbity.
Robienie zdjęć z błyskiem odbitym polega na skierowaniu palnika lampy w stronę płaszczyzny odbijają-
cej, jak ściana czy sufit. Światło odbijając się od płaszczyzny pada na fotografowany obiekt. Dzięki temu 
cień za obiektem jest redukowany i uzyskujemy bardziej naturalne oświetlenie ujęcia.
Jeśli płaszczyzna od której odbijamy światło jest zbyt daleko, odbite światło może być zbyt słabe by uzy-
skać odpowiednią ekspozycję. Najlepsze efekty daje odbicie świata od jasnych, białych powierzchni. Jeśli 
powierzchnia odbijająca jest innego koloru,  może to spowodować zmianę barwy zdjęcia.

8. Odbicie światła z użyciem wbudowanego odbłyśnika.
Aby skorzystać z wbudowanego odbłysnika, należy go wysunąć razem 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).

9. Użycie dyfuzora szerokokątnego.
Wyciągnąć z głowicy płytkę dyfuzora razem z odbłyśnikiem, a na-
stępnie odbłyśnik wsunąć z powrotem do głowicy. Światło po 
przejściu przez dyfuzor będzie miękkie i bardziej naturalne. Użycie 
dyfuzora spowoduje skrócenie wartości Zoom do 14mm. Po wycią-
gnięciu dyfuzora wartość Zoom zostanie automatycznie zablokowa-
na na 14mm i nie będzie możliwości edycji.
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VIII. Specyfikacja
•	 Technologia obwodów: tranzystory bipolarne z izolowaną bramką
•	 Liczba przewodnia: GN 66 (ISO 100, 199mm)
•	 Tryby błysku: M, Multi
•	 Sposoby wyzwalania: gorąca stopka, TX, RX, S1, S2
•	 Zoom palnika: 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 199mm
•	 Pochylenie głowicy: -7~90o

•	 Obrót głowicy: 0~270o

•	 Zasilanie: 4xAA (R6) baterie lub akumulatory Ni-MH
•	 Ilość błysków na jednym komplecie baterii: 100-1500 (na bateriach alkalicznych)
•	 Czas przeładowania: ok. 3s (na bateriach alkalicznych)
•	 Temperatura barwowa: 5600K
•	 Czas błysku: 1/200 - 1/20000s
•	 Kontrola mocy błysku: 8 stopni regulacji (1/1 - 1/128), 29 stopni dokładnej regulacji
•	 Złącza zewnętrzne: gorąca stopka, synchro PC, power pack
•	 Zasięg wyzwalania bezprzewodowego: 20~25m w pomieszczeniach, 10~15m na zewnątrz, 100m (2.4GHz radiowo)
•	 Dodatkowe funkcje:  manualny zoom głowicy, sygnał dźwiekowy, automatyczne zapisywanie ustawień, port PC, tryby oszczę-

dzania energii, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ustawienia zaawansowane
•	 Wymiary: 67x77x210mm
•	 Waga: 427g (bez baterii)
•	 Zawartość zestawu: lampa, pokrowiec, podstawka, instrukcja obsługi

Wartość liczby przewodniej GN w zależności od ogniskowej lampy (ISO 100, m/ft)

IV. Możliwe problemy i rozwiązania
1. Lampa nie wyzwala błysku:
•	 Sprawdzić, czy baterie zostały założone poprawnie. Włożyć baterie zgodnie z oznaczoną biegunowością.
•	 Sprawdzić poprawność podłączenia lampy do aparatu. Dosunąć lampę w sankach aparatu do samego końca i zablokować pier-

ścieniem w lampie.
•	 Sprawdzić stan styków stopki w aparacie i lampie. Wyczyścić styki.
•	 Sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli czas ładowania lampy trwa dłużej niż 20s, lampa automatycznie się wyłączy. Należy 

wymienić baterie.
2. 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 subiektywnej oceny zdjęć przez użytkow-

nika.
3. 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 20~199mm dla 

IMPORTER:

•	 formatu średnioobrazkowego.
4. Zachowanie lampy jest nietypowe.
•	 Wyłączyć lampę i aparat. Założyć ponownie lampę na sanki aparatu i zablokować pierścieniem. Włączyć ponownie zasila-

nie. Jeśli sytuacja się powtarza, wymienić baterie.
5. Przy korzystaniu z lampy YN660 w plenerze należy zwrócić uwagę, aby na odbiornik wyzwalania bezprzewodowego lampy 
nie padało bezpośrednio światło słoneczne, gdyż może to być przyczyną nieprawidłowego zachowania się lampy.
6. Korzystając z lamp wraz z parasolkami należy zwrócić uwagę na odpowiednie obciążenie nóg statywu, aby zabezpieczyć 
zestaw przed przewróceniem przy podmuchach wiatru.
7. Lampa YN660 IV Master (TX) nie wyzwala lamp Slave (RX).
•	 Należy sprawdzić, czy we wszystkich lampach jest ustawiony ten sam tryb komunikacji (RF602/RF603) i czy ustawiony jest 

ten sam kanał komunikacji w lampie Master i Slave.

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

kie 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, reklamowane-

go 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 błyskowych, 

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: uszkodze-

niem 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 przedmiotu 

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.
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