
Ładowarka
YN 750C

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.

I. Opis ogólny

1. wejście zasilania
2. styki baterii
3. przełącznik ładowania Fast/Slow

4. wskaźnik poziomu naładowania baterii
5. blokada mocowania baterii
6. slot na baterię

II. Opis funkcji

1. Ładowarka YN 750C wykorzystuje technologię szybkiego ładowania akumula-
torów. Do naładowania baterii do poziomu 80% potrzeba jedynie 2 godzin.
2. Wbudowany zaawansowany układ sterujący na bieżąco kontroluje prąd łado-
wania baterii, aby maksymalnie przedłużyć jej żywotność.
3. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie.
4. Czteropoziomowy wskaźnik naładowania dla każdego slotu.

III. Obsługa ładowarki

1. Instalacja baterii
Założyć jedną lub dwie baterie do slotów, dosuwając je w stronę styków tak, aby 
zadziałała blokada.
Ładowarka może służyć do ładowania baterii zgodnych z serią Sony NP-F, np.: NP-
F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-
F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F330

2. Podłączanie zasilacza
W zestawie z ładowarką nie jest dostarczany zasilacz sieciowy. Zaleca się zastoso-
wanie jednego z zasilaczy Yongnuo do paneli LED o parametrach 8V 5A lub 19V 
5A.

3. Przełącznik Fast/Slow
Ustawienie przełącznika zależy od używanego zasilacza. Jeżeli zasilacz ma poniżej 
20W, zalecane jest ustawienie przełącznika w pozycję Slow.

4. Kontrolka naładowania
Migająca kontrolka oznacza ładowanie, natomiast wszystkie 4 świecące kontrolki 
oznaczają w pełni naładowaną baterię.

III. Obsługa ładowarki

IV. Specyfikacja

napięcie wejściowe 8 - 21V moc 40W

wymiary 96x115x22mm waga 109g

rodzaj ładowanych 
baterii

zgodne z Sony NP-F

zawartość zestawu: ładowarka, instrukcja

IMPORTER:

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

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, 



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.

IMPORTER:

YN750C

pieczęć sklepunr seryjny data sprzedaży


