
Lampa reporterska
YN685C

Instrukcja obsługi

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

•	 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 oznaczeniem biegunowości.

•	 Baterie i drobne części należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, aby za-
pobiec 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 używa-

nia 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 rę-

kawiczek
•	 lampa nadmiernie się nagrzewa, dymi lub wydziela podejrzane za-

pachy
•	 Nie wolno samodzielnie rozkręcać czy naprawiać lampy. Obwody elektrycz-

ne wewnątrz mogą być pod wysokim napięciem, co grozi porażeniem prą-
dem elektrycznym.

•	 W przypadku gdy lampa nie jest przez dłuższy czas używana, należy wyjąć 
baterie.

UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od apara-
tu należy bezwzględnie wyłączyć zarówno lampę jak i aparat!

Uwagi wstępne

Właściwości

•	 Całkowita zgodność z wyzwalaczami Yongnuo 622C i 603.
Lampa YN685 może odbierać sygnał wyzwalania z nadajników YN622C, YN622C-
-TX, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603.

•	 Zdalne sterowanie parametrami błysku lampy Slave w każdej z grup.
Tryb błysku, moc błysku, długość ogniskowej i tryb synchronizacji (tylko w sys-
temie YN622C) lampy mogą być kontrolowane zdalnie za pomocą YN622C lub 
YN560IV/YN560-TX.

•	 GN60 dla ISO100, 200mm

•	 Tryb HSS
Lampa YN685C posiada tryb HSS, dzięki któremu może się synchronizować ze 
wszystkimi czasami otwarcia migawki do 1/8000s.
UWAGA: przy zdalnym wyzwalaniu lampy w trybie HSS także aparat i nadajnik 
powinny obsługiwać funkcję HSS.

•	 Ultraszybki system ładowania
Czas ładowania lampy przy błysku pełnej mocy nie przekracza 3s. Nawet przy 
częściowo rozładowanych bateriach czas ładowania nie przekracza 4-5s. Dodat-
kowo lampa ma możliwość podłączenia zewnętrznego battery packa, co pozwa-
la jeszcze bardziej przyśpieszyć czas ładowania.

•	 Zoom automatyczny/manualny
Lampa YN685C obsługuje zoom automatyczny i manualny w zakresie ognisko-
wych 20 - 200mm.

•	 Funkcje potwierdzenia dźwiękowego, ustawienia użytkownika, automatycz-
ny zapis ustawień.

I. 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 (wskazane jest zrobie-
nie przerwy w pracy lampy na co najmniej 5 minuty, gdy zostało uru-
chomione zabezpieczenie przed przegrzaniem).

2. Krótkie wciśnięcie przycisku MODE powoduje przełączanie pomię-
dzy trybami pracy lampy (ETTL, M, MULTI). Wciśnięcie i przytrzyma-
nie przycisku MODE przełącza tryby wyzwalania lampy (gorąca stop-
ka/622/603) .

3. Funkcje przycisków 1-4 są różne zależnie od bieżącego trybu pracy 
lampy. Więcej informacji można znaleźć w dalszej części instrukcji.

4. Krótkie wciśnięcie przycisku SYNC włącza wyłącza funkcję HSS lub 
synchronizację na tylną kurtynę.

5. Krótkie wciśnięcie przycisku Zm/C.Fn powoduje przejście do ustawień 
Zoom. Wciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do menu usta-
wień użytkownika.

6. Krótkie wciśnięcie przycisku Gr powoduje przejście do ustawień grup 
lampy Slave.

7. Wybrane parametry błysku, jak np moc, zoom, kanał, moga być zmie-
niane przez kółko wyboru. Zapisu nowych ustawień dokonuje się 
przyciskiem OK.

8. Wcisnąć i przytrzymać przycisk 4 aby włączyć/wyłączyć podświetlenie 
wyświetlacza LCD.

9. Wciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przycisków 2 i 3 powoduje 
przywrócenie parametrów błysku pracy standardowej i bezprzewo-
dowej do wartości domyślnych. UWAGA: ustawienia użytkownika nie 
zostaną skasowane.
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2. Wyświetlacz LCD
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II. Opis lampy

Opis wskaźników
Kontrolka ładowania:

wskazanie kon-
trolki

znaczenie działanie

świeci na czerwono lampa jest w pełni nałado-
wana i gotowa do użycia

normalne

świeci na niebie-
sko

lampa nie jest w pełni 
naładowana

zaczekać, aż lampa się 
naładuje

miga na niebiesko baterie rozładowane, 
lampa wyłączy się automa-
tycznie

wymienić baterie

miga na czerwono 
i niebiesko

ostrzeżenie przed prze-
grzaniem

należy ograniczyć częstotli-
wość błysków lub przerwać 
pracę aż do ostygnięcia 
lampy

świeci na czerwo-
no i niebiesko

zadziałało zabezpieczenie 
termiczne

przerwać pracę aż do czasu 
wystygnięcia lampy

Kontrolka połączenia:

wskazanie kon-
trolki

znaczenie działanie

świeci na niebiesko normalna transmisja mię-
dzy Master a Slave

normalne

świeci na czerwono wyzwolenie lampy normalne

Sygnał dźwiękowy:

sygnał znaczenie działanie

podwójny sygnał sygnał dźwiękowy włą-
czony
lampa została uruchomio-
na i jest gotowa do pracy

normalne

potrójny sygnał x2 ekspozycja zbyt mocna ustawić kompensację eks-
pozycji, zmienić parametry 
ekspozycji lub oświetlenie 
sceny

potrójny sygnał ekspozycja za słaba ustawić kompensację eks-
pozycji, zmienić parametry 
ekspozycji lub oświetlenie 
sceny

podczwórny sygnał 
x2

a) lampa jest ładowana zaczekać aż lampa się 
naładuje

pojedynczy długi 
sygnał

lampa jest naładowana i 
może być użyta

normalne

długie sygnały baterie rozładowane, 
lampa się wyłączy automa-
tycznie

wymienić baterie

potrójny sygnał automatyczne wyłączenie 
w stanie uśpienia

zrestartować lampę

II. Opis lampy

1. Instalacja baterii.
•	 Przesunąć blokadę pokrywy baterii zgodnie ze strzałką, a następnie 

pociągnąć pokrywę w dół lampy.
•	 Włożyć baterie do zasobnika, zwracając uwagę na prawidłową biegu-

nowość, zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.
•	 Zamknąć pokrywę i zasunąć w kierunku przeciwnym niż przy otwiera-

niu, aż do zatrzaśnięcia.

III. Przygotowanie do użycia

* Należy stosować standardowe baterie AA/R6. Nie wolno stosować 
uszkodzonych baterii.

2. Montaż lampy na aparacie.
•	 Wsunąć gorącą stopkę lampy w sanki aparatu. Upewnić się, że stopka 

jest dosunięta do samego końca sanek.
•	 Przesunąć dźwignię blokady gorącej stopki do końca w prawo, aż do 

zadziałania zatrzasku.

3. Demontaż lampy.
•	 Aby odłączyć lampę od aparatu, należy wcisnąć przycisk blokady 

(przy dźwigni), a następnie przesunąć dźwignię do końca w lewo i 
wysunąć lampę.

* UWAGA! Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy od aparatu 
należy bezwzględnie upewnić się, że obydwa urządzenia są wyłączo-
ne!

III. Przygotowanie do użycia

4. Włączanie/wyłączanie lampy
Ustawić przełącznik w pozycję ON, 
lampa się uruchomi i zacznie się 
ładować. Gdy kontrolka ładowania 
zapali się na czerwono, znaczy to że 
lampa jest naładowana i gotowa do 
użycia.
Jeśli proces ładowania nie zakończy się w ciągu 30s, kontrolka ładowania 
zacznie migać na niebiesko, na wyświetlaczu pojawi się ikonka niskiego 
poziomu naładowania baterii, a lampa automatycznie się wyłączy. Należy 
wymienić baterie.
Po tym, jak kontrolka naładowania zaświeci się na czerwono, można prze-
testować lampę wciskając przycisk PILOT - zostanie wyzwolony błysk te-
stowy zgodny z bieżącymi parametrami lampy.
Po zakończeniu pracy z lampą przełączyć włącznik do pozycji OFF aby 
wyłączyć lampę.
Po wyłączeniu lampy wskazane jest wyjęcie baterii.

5. Funkcja LOCK
Po ustawieniu włącznika w pozycję LOCK kółko selekcji oraz przyciski na 
panelu sterowania zostaną zablokowane. Zabezpiecza to przed przypad-
kową zmianą ustawień lampy. Gdy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu 
lampy wyświetla się komunikat <LOCKED>.

6. Błysk testowy
Gdy kontrolka ładowania świeci na 
czerwono, można wyzwolić lampę 
przyciskiem TEST, aby sprawdzić, czy 
działa poprawnie.
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IV. Podstawowe funkcje

1. Tryb ETTL
W trybie ETTL aparat dokonuje po-
miaru warunków oświetleniowych w 
scenie i automatycznie dostosowuje 
moc błysku lampy. W tym trybie moż-
na korygować moc błysku za pomocą 
parametrów FEC, FEB, FE Lock.

2. Tryb M
W tym trybie moc błysku ustawia się 
ręcznie wg potrzeb. Zakres regulacji 
1/128 - 1/1. Przyciskiem +/- podświe-
tlić wskaźnik mocy błysku, a następ-
nie ustawić odpowiednią wartość kół-
kiem selekcji i zatwierdzić ustawienie 
przyciskiem OK.

3. Tryb MULTI
W tym trybie można ustawić moc po-
jedynczego błysku, częstotliwość oraz 
ilość błysków w serii. Przyciskiem +/- 
włącza się edycję mocy błysku, przy-
ciskiem MULT ilość błysków, a Przy-
ciskiem Hz ich częstotliwość. Zmiany 
parametrów dokonuje się kółkiem 
selekcji, a przyciskiem OK zatwierdza 
ustawienia.
Zakres regulacji mocy błysku: 1/128, 
1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Ilość bły-
sków i częstotliwość można zmieniać 
w zakresie 1 - 100. Gdy liczba błysków 
będzie ustawiona na - , lampa będzie 
błyskać aż do zamknięcia migawki lub 
do wyczerpania baterii.

UWAGA: przy rozładowanych bateriach spada szybkość ładowania 
lampy, co może powodować spowolnienie wyzwalania kolejnych 
błysków. W takim przypadku należy zmniejszyć w ustawieniach czę-
stotliwość i/lub moc błysku, lub wymienić baterie na nowe.

4. Tryb bezprzewodowy Slave
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE aż do pojawienia się na ekra-
nie ikonki SLAVE i  oznacza, że lampa jest w trybie zdalnego wyzwala-
nia (poza aparatem). Lampa YN685 może odbierać sygnał bezprzewodo-
wy od YN622C, YN622C-TX, YN560 IV, YN560-TX, RF605, RF603 II i RF603. 
Korzystając z wyzwalaczy serii YN622C i YN560IV / YN560-TX można zdal-
nie sterować trybem pracy lampy, mocą błysku, wartością zoom i sposo-
bem synchronizacji każdej z grup. Więcej informacji w rozdziale „Bezprze-
wodowe wyzwalanie lamp”.
UWAGA: Sterowanie parametrami poszczególnych grup lamp jest 
możliwe tylko gdy wyzwalacz ubsługuje taką funkcję.

IV. Podstawowe funkcje

5. Ustawienia lampy z poziomu aparatu.
Gdy lampa jest podłączona z aparatem Canon EOS wyprodukowanym po 
roku 2007, parametry lampy można kontrolować z poziomu menu apa-
ratu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi 
posiadanego aparatu.

6. Tryb oszczędzania energii
Gdy tryb oszczędzania energii jest 
włączony, lampa będzie przechodzić 
w stan uśpienia po określonym cza-
sie bezczynności. Na ekranie pojawi 
się ikonka  lub , gdy lampa 
znajdzie się w trybie uśpienia. Wzbu-

IV. Podstawowe funkcje

dzić lampę można przez krótkie wciśnięcie przycisku TEST. Więcej infor-
macji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia funkcji użytkownika”.

7. Zabezpieczenie termiczne
Intensywne użytkowanie lampy może spowodować nadmierny wzrost 
temperatury głowicy. Jeśli temperatura wzrośnie ponad dopuszczalny 
poziom, na ekranie pojawi się ikonka informująca o tym.

wyświetlacz poziom 1 poziom 2
ikona

kontrolka ładowania czerwona czerwona migająca

W przypadku, gdy włączy się drugi poziom przegrzania, a lampa będzie 
nadal błyskać, włączy się zabezpieczenie przed przegrzaniem. Na wyświe-
tlaczu pojawi się ikonka  , a kontrolka ładowania będzie migać na-
przemiennie na czerwono i niebiesko. Lampa zostanie zablokowana (nie 
będzie mogła błyskać) na około 10 minut lub dłużej, aż temperatura gło-
wicy spadnie do bezpiecznego poziomu.

•	 Gdy na ekranie pojawi się ostrzeżenie przed przegrzaniem, nale-
ży ograniczyć intensywność użytkowania lampy.

•	 Wyjmując baterie z lampy po intensywnej pracy należy mieć na 
uwadze, że mogą być bardzo rozgrzane.

IV. Podstawowe funkcje

8. Błysk modelujący
Wciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości w aparacie spowoduje wy-
zwolenie 1s serii szybkich błysków, nazywanej błyskiem modelującym.

UWAGA: Należy unikać wyzwalania błysku modelującego więcej 
niż 10 razy pod rząd. W takim przypadku należy odczekać około 10 
minut przed rozpoczęciem dalszej pracy z lampą, aby uniknąć prze-
grzania i uszkodzenia lampy.

9. Gniazdo PC
Lampa YN685 posiada standardowe gniazdo synchro PC, pozwalające na 
synchronizację z aparatem za pomocą odpowiedniego przewodu.

10. Automatyczne zapisywanie ustawień
Lampa posiada funkcję automatycznego zapamiętywania bieżących 
ustawień. Ułatwia to rozpoczęcie pracy z ostatnio wykorzystywanymi 
ustawieniami bez konieczności wprowadzania ich od nowa.

11. Przywracanie ustawień domyślnych
Jednoczesne wciśnięcie przycisków 
2 i 3, i przytrzymanie ich przez 2s 
spowoduje wykasowanie wszyst-
kich ustawień lampy i przywrócenie 
ich domyślnych wartości. Ustawienia 
użytkownika nie zostaną wykasowa-
ne.

UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania ustawień domyśl-
nych w Ustawieniach użytkownika można znaleźć w rozdziale „Usta-
wienia użytkownika”.
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V. Zaawansowane funkcje
1. Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS)
W trybie HSS (FP) lampa YN685 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 przez 
krótkie wciśnięcie przycisku SYNC. Gdy tryb HSS jest włączony, na wy-
świetlaczu widnieje ikonka .

2. Synchronizacja na tylną kurtynę
Synchronizacja błysku lampy na tylną kurtynę przy zastosowaniu jedno-
cześnie stosunkowo długich czasów otwarcia migawki pozwala na uzy-
skanie efektu smugi za poruszającym się obiektem. Krótkie wciśnięcie 
przycisku SYNC włącza/wyłącza synchronizację na tylną kurtynę. Gdy 
funkcja jest włączona, na ekranie pojawia się ikonka .
Ze względu na użycie długich czasów otwarcia migawki wskazane jest 
zamocowanie aparatu na statywie i użycie wężyka spustowego, aby unik-
nąć poruszenia kadru.

UWAGA: Funkcja synchronizacji na tylną kurtynę może być realizo-
wana tylko wtedy, gdy wykorzystywany aparat obsługuje taką funk-
cję. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi po-
siadanego aparatu.

3. Kompensacja ekspozycji FEC.
Parametr FEC pozwala dokładniej dopasować parametry błysku do wła-
snych potrzeb. Kompensację można regulować w zakresie ±3EV z krokiem 
1/3 lub 1/2 EV. Krótkie wciśnięcie przycisku  powoduje przejście do 
edycji FEC. Kółkiem selekcji ustawia się nową wartość, a ustawienia za-
twierdza przyciskiem OK.

UWAGA: Wartość FEC ustawiona na lampie ma większy priorytet niż 
ta ustawiona w menu aparatu. Więcej informacji można znaleźć w in-
strukcji obsługi aparatu.

V. Zaawansowane funkcje

4. Braketing ekspozycji FEB.
Funkcja FEB może być ustawiana z poziomu lampy lub aparatu, w zakresie 
±3EV z krokiem 1/3 lub 1/2EV. Po włączeniu funkcji FEB kolejne trzy zdję-
cia zostaną wykonane w sekwencji, z korektą ekspozycji, np „normalna / - / 
+ ”. Włączenie funkcji odbywa się przyciskiem FEB, a następnie pokrętłem 
selekcji ustawia się parametry funkcji i zatwierdza zmiany przyciskiem OK.

•	 UWAGA: korzystając z funkcji FEB należy ustawić aparat w tryb 
pojedynczych zdjęć i upewnić się przed rozpoczęciem zdjęć, że 
lampa jest gotowa do pracy.

•	 Za pomocą funkcji użytkownika C.Fn 03 można włączać/wyłączać 
automatyczne wyłączanie FEB po wykonaniu serii trzech zdjęć.

•	 Za pomocą funkcji C.Fn 04 można wybrać kolejność w sekwencji 
FEB.

5. Blokada ekspozycji FE Lock
Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić aparat tak, aby obiekt, na 
którym ma być zablokowana ekspozycja, znajdował się pośrodku sceny, 
następnie wcisnąć przycisk [ * ] na aparacie. Lampa wyzwoli przedbłyski 
pomiarowe, potrzebne do ustawienia prawidłowej mocy lampy. Następ-
nie można ustawić kadr według uznania i wykonać zdjęcie.

UWAGA: Funkcja FE Lock działa tylko z modelami aparatów, które 
ją obsługują. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego 
modelu aparatu.

V. Zaawansowane funkcje

6. Ustawianie Zoom
Sterowanie parametrem zoom palnika może odbywać się w trybie Auto 
lub Manual. W trybie Auto zoom lampy będzie się dopasowywać automa-
tycznie do ustawień ogniskowej obiektywu w aparacie. W trybie manu-
alnym wartość zoom można regulować ręcznie w zakresie 20 - 200mm. 
Krótkie wciśnięcie przycisku Zm/C.Fn powoduje przejście do edycji. War-
tość zoom ustawia się kółkiem selekcji, a zatwierdza przez OK. Ikonka 
oznacza auto zoom, natomiast ikonka  zoom manualny.

UWAGA: Korzystanie z dyfuzora szerokokątnego skraca wartość 
zoom do 14mm, a możliwość regulacji wartości zoom zostaje zablo-
kowana.

7. Zewnętrzny battery pack
Lampa YN685 może współpracować z zewnętrznym battery packiem SF-
-18C lub SF-17C, podłączanym do gniazda znajdującego się w bocznej 
ściance lampy. Battery pack skraca czas ładowania lampy po błysku oraz 
zwiększa ilość możliwych do wykonania zdjęć bez wymiany baterii.

8. Zdjęcia seryjne z lampą
Lampa pozwala na wykonywanie zdjęć seryjnych z błyskiem. W tym celu 
należy przełączyć aparat w tryb zdjęć seryjnych.

UWAGA: Przed rozpoczęciem zdjęć seryjnych należy upewnić się, czy 
baterie w lampie są wystarczająco naładowane.
Błyski seryjne mogą powodować nadmierny wzrost temperatury we-
wnątrz lampy. Po wykonaniu kilku serii błysków należy zrobić ok. 10 
minut przerwy, aby temperatura wewnątrz lampy spadła do normal-
nego poziomu.

9. Błysk odbity.
Robienie zdjęć z błyskiem odbitym 
polega na skierowaniu palnika lam-
py w stronę płaszczyzny odbijającej, 
jak ściana czy sufit. Światło odbijając 
się od płaszczyzny pada na fotogra-
fowany obiekt. Dzięki temu cień za 
obiektem jest redukowany i uzysku-
jemy bardziej naturalne oświetlenie 
ujęcia.

V. Zaawansowane funkcje

UWAGA: Jeśli płaszczyzna od której odbijamy światło jest zbyt da-
leko, 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 wbu-
dowanego odbłyśnika.
Aby skorzystać z wbudowanego 
odbłyśnika, należy go wysunąć ra-
zem z dyfuzorem z głowicy lampy, a 
następnie sam dyfuzor wsunąć z po-
wrotem. Użycie odbłyśnika spowo-
duje powstanie odbłysku w oczach 
modela (efektu tzw. „kociego oka”). 
Optymalne efekty przy pracy z od-
błyśnikiem uzyskuje się, gdy głowica 
lampy jest skierowana do góry (90o).

11. Użycie dyfuzora szerokokątnego.
Wyciągnąć z głowicy płytkę dyfuzo-
ra razem z odbłyśnikiem, a następnie 
odbłyśnik wsunąć z powrotem do 
głowicy. Światło po przejściu przez 
dyfuzor będzie miękkie i bardziej 
naturalne.

16 17

17 18



VI. Praca bezprzewodowa

Lampa YN685 jest kompatybilna z bezprzewodowymi systemami wy-
zwalania YN622C i 603, i może odbierać sygnał sterujący od YN622C-TX, 
YN622C, YN560 IV, YN560-TX, RF605, RF603 II i RF603, pracując w trybach 
ETTL, M i MULTI. Zależnie od typu nadajnika można zdalnie sterować pa-
rametrami lampy takimi jak tryb pracy, moc błysku, zoom i sterowanie 
grupami.
Wciśnięcie i przytrzymanie przyci-
sku MODE powoduje przełączanie 
między trybami pracy lampy: stan-
dardowy (w sankach aparatu) / 622 / 
RF603. Funkcja użytkownika C.Fn 24 
pozwala zmienić sekwencję przełą-
czania trybów wg potrzeb użytkow-
nika.
UWAGA: 
•	 Część opcji wyzwalania bezprzewodowego musi być ustawiana 

w jednostce Master. Informacji na ten temat należy szukać w in-
strukcji obsługi posiadanego urządzenia Master.

•	 Należy upewnić się, że nadajnik i odbiornik mają ustawiony ten 
sam kanał transmisji.

•	 Aby móc sterować zoomem lamp Slave z poziomu lampy Master, 
lampy Slave muszą mieć ustawiony tryb Auto zoom.

1. System bezprzewodowy 622C
Gdy lampa YN685 będzie współpracować z YN622-TX lub YN622C, należy 
ustawić lampę w tryb 622 REMOTE lub 622 MIX przez długie przyciśnięcie 
przycisku MODE.
W tym trybie dostępnych jest 7 kanałów transmisji i 3 grupy wyzwalania. 
Krótkie wciśnięcie przycisku CH powoduje przejście do ustawień kanału, 
następnie kółkiem selekcji ustawia się odpowiedni numer kanału i za-
twierdza ustawienie przez OK. Każdorazowe wciśnięcie przycisku Gr po-
woduje przełączenie grupy wyzwalania.

VI. Praca bezprzewodowa

Z poziomu jednostki Master można wybrać tryb pracy 622 REMOTE lub 
622 MIX.

1) Tryb 622 REMOTE
Tryb ten jest zgodny z urządzeniami Master YN622C-TX i YN622C.
Gdy YN685 jest ustawiona w tryb zdalnego sterowania, tryb pracy, moc 
błysku i sposób synchronizacji może być całkowicie sterowany przez jed-
nostkę Master. Zoom palnika może być ustawiany bezpośrednio na lam-
pie lub przez urządzenie Master.

2) Tryb 622 MIX
Tryb MIX jest zgodny z urządzeniami 
YN622C.
Tryb wyzwalania i moc błysku w lam-
pie YN685, która została ustawiona 
w tryb 622 MIX może być ustawiany 
tylko bezpośrednio na lampie, nie 
ma możliwości zdalnej kontroli pa-
rametrów przez urządzenie Master.
2. System bezprzewodowy RF603
Należy wybrać tryb RF603 poprzez 
długie wciśnięcie przycisku MODE.

VI. Praca bezprzewodowa

Lampa YN685 może odbierać sygnał bezprzewodowy z YN560 IV / YN560-
-TX / RF605 / RF603 II / RF603 i współpracować w trybie M i MULTI.
Przy pracy lampy w trybie RF603 dostępne jest 16 kanałów komunikacji 
i 6 grup wyzwalania. Krótkie wciśnięcie przycisku Gr powoduje kolejno 
przełączanie grupy. Krótkie wciśnięcie przycisku CH powoduje przejście 
do edycji kanału transmisji. Wyboru numeru kanału dokonuje się za po-
mocą kółka selekcji, a ustawienia zatwierdza przyciskiem OK.
Ustawień parametrów błysku dokonuje się bezpośrednio na lampie, lub 
poprzez jednostkę Master (informacji należy szukać w instrukcji obsługi 
posiadanego urządzenia Master).

3. Zdalne wyzwalanie wielu lamp
Lampy Slave można przypisać do jednej z kilku grup wyzwalania, dzięki 
czemu można sterować niezależnie parametrami błysku każdej z lamp 
oddzielnie.

1) Błysk dwoma lampami Slave YN685
Ustawić obie lampy pracujące poza 
aparatem jako Slave.
Ustawić ten sam kanał transmisji w 
lampach Slave i w urządzeniu Ma-
ster.

Ustawienia grup: przypisać każdą z lamp do dowolnej z grup A/B/C/D/E/F.
Jeśli lampy Slave są ustawione w tryb 622REMOTE, można sterować ich 
mocą, trybem pracy i sposobem synchronizacji przez jednostkę Master 
lub menu aparatu.
Jeśli lampy Slave pracują w trybie 622 MIX lub RF603, parametry błysku 
należy ustawić bezpośrednio na lampach.

VI. Praca bezprzewodowa

2) Błysk wieloma lampami YN685
Sposób ustawiania lamp jest analogiczny jak w przypadku pracy z dwo-
ma lampami. Możliwe jest przypisywanie lamp do wszystkich dostępnych 
grup i niezależne ustawianie parametrów dla każdej z nich.

Można również przypisywać kilka 
lamp do jednej grupy, np. aby zwięk-
szyć moc błysku wybranej grupy.
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VII. Ustawienia użytkownika

Menu ustawień użytkownika pozwala dopasować działanie niektórych 
funkcji lampy do indywidualnych preferencji użytkownika.
Aby przejść do ustawień użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przy-
cisk Zm/C.Fn. Następnie kółkiem selekcji wybiera się funkcję do edycji (np. 
C.Fn 01), przyciskiem OK przechodzi do edycji funkcji. Zmiany wartości 
parametrów funkcji dokonuje się za pomocą kółka selekcji, a zatwierdza 
OK. Przyciskiem Return powraca się do stanu normalnej pracy lampy.
Wciśnięcie przycisku CLEAR, a następnie OK powoduje przywrócenie 
ustawień domyślnych edytowanej funkcji.

Lista funkcji możliwych do edycji w lampie YN685:
C.Fn 01 Tryb oszczędzania energii

0: ON tryb oszczędzania energii włączony

1: OFF tryb oszczędzania energii wyłączony

C.Fn 03 Automatyczne wyłączanie FEB po wykonaniu serii zdjęć

0: ON automatyczne wyłączanie FEB włączone

1: OFF automatyczne wyłączanie FEB wyłączone

C.Fn 04 Sekwencja FEB

0: - > + > 0 sekwencja FEB jest:  - > + > 0

1: - > 0 > + sekwencja FEB jest: - > 0 > +

C.Fn 08 Wspomaganie AF

0: ON wspomaganie AF włączone

1: OFF wspomaganie AF wyłączone

C.Fn 09 Automatyczne wykrywanie zoomu

0: ON automatyczne wykrywanie zoomu włączone

1: OFF automatyczne wykrywanie zoomu wyłączone

C.Fn 10 Automatyczne wyłączenie w trybie Slave

0: 60min automatyczne wyłączenie po 60min

1: 10min automatyczne wyłączenie po 10min

C.Fn 11 Auto power off timer

0: 8h w ciągu 8 godzin

1: 1h w ciągu 1 godziny

C.Fn 20 Sygnał dźwiękowy

0: OFF dźwięk wyłączony

1: ON dźwięk włączony

C.Fn 22 Podświetlenie ekranu

0: 12s podświetlenie się włącza na 12s

1: OFF podświetlenie wyłączone

2: ON podświetlenie włączone

C.Fn 24 Tryb pracy bezprzewodowej

0: 622C dostępny tryb 622C

1: RF603 dostępny tryb RF603

2: 622C / RF603 dostępne tryby 622C i RF603 (przełączalne)

C.Fn 25 Kontrolka trybu Slave

0: ON Kontrolka trybu Slave włączona

1: OFF Kontrolka trybu Slave wyłączona

C.Fn 26 Regulacja kontrastu wyświetlacza w 15 stopniach

C.Fn 27 Regulacja jasności podświetlenia w 28 stopniach

C.Fn 28 Bieżąca wersja oprogramowania lampy

VII. Ustawienia użytkownika

VIII.Aktualizacja oprogramowania lampy YN685.

Uwagi wstępne:
•	 Nie wolno wyłączać lampy lub wyjmować baterii w trakcie aktualizacji 

oprogramowania!
•	 Nie wolno odłączać przewodu USB w trakcie aktualizacji!
•	 Nie wolno zamykać oprogramowania w czasie aktualizacji!
•	 Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, należy odłączyć lampę od kompu-

tera, wyłączyć ją i spróbować wykonać aktualizację jeszcze raz zgod-
nie z procedurą opisaną poniżej.

Przygotowanie do aktualizacji:
•	 komputer
•	 lampa YN685
•	 wyzwalacz YN622C/N-TX
•	 komplet w pełni naładowanych baterii do lampy i wyzwalacza
•	 przewód USB - mini USB
•	 program do aktualizacji
•	 najnowsza wersja oprogramowania lampy
Program do aktualizacji i najnowszą wersję oprogramowania lampy moż-
na pobrać ze strony producenta, www.hkyongnuo.com .

Procedura aktualizacji oprogramowania lampy:
1. Zainstalować i uruchomić program do aktualizacji.
2. Wyłączyć wyzwalacz YN622C/N-TX i lampę YN685.
3. Podłączyć wyzwalacz YN622C/N-TX do komputera za pomocą prze-

wodu USB.
4. Trzymając wciśnięty przycisk GROUP w wyzwalaczu, włączyć wyzwa-

lacz YN622C/N-TX, urządzenie przejdzie do trybu aktualizacji oprogra-
mowania. Gdy oprogramowanie rozpozna podłączoną lampę, pojawi 
się komunikat „Connected” w „Equipment information”.

5. Trzymając wciśnięty przycisk MODE uruchomić lampę YN685 - lampa 
przejdzie automatycznie do trybu aktualizacji bezprzewodowej.

6. Klikając przycisk BROWSE w programie do aktualizacji należy wskazać 
pobrany wcześniej plik z najnowszym oprogramowaniem lampy.

7. Potwierdzić wybór przez OK, a następnie uruchomić aktualizację przy-

ciskiem START.
8. Zaczekać na zakończenie procesu. Po zakończeniu aktualizacji lampa 

automatycznie się zrestartuje.
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IX. Najczęściej spotykane problemy

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 pierście-
niem 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 ustawio-

ne odpowiednio do ustawień błysku.
•	 Różnice w doświetleniu sceny mogą wynikać z różnic w modelach 

aparatów, a także subiektywnej oceny zdjęć przez użytkownika.
3. Na zdjęciach pojawia się winietowanie, lub tylko część kadru jest 
doświetlona.
•	 Sprawdzić ustawienie Zoom w lampie i czy pokrywa się ono z ogni-

skową obiektywu. Lampa ma zakres zoomu 20~200mm dla formatu 
średnioobrazkowego.

4. Zachowanie lampy jest nietypowe.
•	 Wyłączyć lampę i aparat. Założyć ponownie lampę na sanki aparatu 

i zablokować pierścieniem. Włączyć ponownie zasilanie. Jeśli sytu-
acja się powtarza, wymienić baterie.

5. Przy korzystaniu z lampy w plenerze należy zwrócić uwagę, aby na 
odbiornik wyzwalania bezprzewodowego lampy nie padało bezpośred-
nio światło słoneczne, gdyż może to być przyczyną nieprawidłowego 
zachowania się lampy.
7. Lampa Slave nie wyzwala błysku.
•	 Sprawdzić, czy nr kanału w lampie Slave i urządzeniu Master jest taki 

sam.
•	 Upewnić się, czy lampa Slave znajduje się w efektywnym zasięgu 

urządzenia Master.
•	 Sprawdzić, czy lampa Slave jest przypisana do grupy obsługiwanej 

przez sterownik M

technologia wykonania obwo-
dów

IGBT - tranzystory bipolarne z izolowaną bramką

liczba przewodnia GN 60 przy ISO 100, zoom 200mm

tryb błysku ETTL, M, MULTI

tryb wyzwalania gorąca stopka, bezprzewodowy

zakres Zoom AUTO, 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200

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 ~ 3s (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, gniazdo power pack

zasięg transmisji radiowej do 100m

dodatkowe właściwości HSS, tylna kurtyna, FEC, FEB, FEV, AutoZoom, 
sygnał dźwiękowy, auto zapis ustawień, port PC, 
tryb oszczędzania energii, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, ustawienia użytkownika

wymiary 67 x 77 x 210mm

waga netto 426g

zawartość zestawu lampa, pokrowiec, podstawka, instrukcja

X. Specyfikacja
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XI. Specyfikacja

IMPORTER:

Instrukcja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych 
przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parame-
trach urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia użytkowni-
ków.
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IMPORTER:

YN685

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży

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 za-

silania. 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 

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 za-

kłócić 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 ak-

cesoriami. 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 Cywil-

nego 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 teleadre-
sowych.

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 użytkowa-
nia, 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, konden-

satory) objęte są 6-miesięczną gwarancją rozruchową.
10. 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.

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

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

13. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materia-
łowych 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 upraw-
nień 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, sprze-
dawca 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 prze-
znaczeniem 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.


