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Lampa Reporterska
Yongnuo YN-862 do Canon

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z lampą innym użytkownikom.

1.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy.
2.  Nie korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się źródła silnych pól 
 elektromagnetycznych.
3.  Nie przechowywać i nie korzystać z urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, 
 lub o gwałtownych skokach temperatury, które mogą powodować osiadanie 
 wilgoci na obwodach elektrycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowej 
 pracy urządzenia lub jego uszkodzenia.
4.  Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii sprzętu lub wykrycia
 wady skontaktować się ze sprzedawcą.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Unikać bezpośredniego 
 wystawiania na działania wody.
6.  Nie kierować błysku lampy prosto w oczy z bliskiej odległości.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o stabilnym zamocowaniu 
 urządzenia na aparacie/statywie.

Instrukcja obsługi
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1.  Skala pochylenia palnika lampy
2. Dioda transmisji bezprzewodowej
3. Wyświetlacz lampy
4. Przyciski funkcyjne 1/2/3/4
5. Przycisk MODE (wybór trybu 
 błysku/ trybu bezprzewodowego) 
6. Przycisk TEST (dioda naładowania
 kondensadorów lampy)
7. Przycisk SET (zatwierdzania)
8. Pokrętło selekcji
9. Blokada gorącej stopki
10. Bateria Li-Ion
11. Zatrzask baterii
12. Pokrętło zasilania ON/LOCK/OFF
13. Dyfuzor szerokokątny / odbłyśnik
14. Palnik lampy
15. Pokrywa gniazd USB i PC
16. Czujnik transmisji optycznej
17. Dioda wspomagania AF
18. Gorąca stopka
19. Gniazdo micro USB
20. Gniazdo PC
   

1. Opis urządzenia
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Aby wybrać tryb błysku dla lampy błyskowej osadzonej na aparacie, należy użyć przycisku
MODE. Kilkukrotnie naciskając go mamy możliwość wyboru trybu błysku M/ETTL/Multi.
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2. Opis wyglądu ekranu w trybie wyzwalania z aparatu

Tryb ETTL

M
A

ETTL 24 mmM

Ikona aktywnego trybu ETTL

Zoom automatyczny
Zoom ręczny

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Ikona synchronizacji błysku
Ikona funkcji FEB

Lampa w normie

Ostrzeżenie o
przegrzaniu palnika

Ikona kompensacji
błysku

Wartość kompensacji błysku

Tryb M (Manualny)

M 24 mmM

M Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu M

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Ikona synchronizacji błysku

Wartość mocy błysku

Lampa w normie

Ostrzeżenie o
przegrzaniu palnika

Tryb MULTI (Stroboskopowy)

MULTI 24 mmM

M Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu MULTI

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Częstotliwość błysków w Hz

Wartość mocy błysku

Lampa w normie

Ostrzeżenie o
przegrzaniu palnika

ZM MULTI HZ MENU1

40 - 100Hz

Ilość błysków w trybie MULTI

MENU1

Aby wybrać tryb błysku dla lampy błyskowej w trybie komunikacji bezprzewodowej należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, wówczas pojawi się menu wyboru.
   

3. Opis wyglądu ekranu w trybie komunikacji bezprzewodowej
SYNCFEBC.FNZM

SYNCZM

WIRELESS OFF RF MASTER

RF SLAVE SLAVE

S1 S2

Wyłączona komunikacja
bezprzewodowa

Komunikacja radiowa w
trybie odbiornika

Komunikacja optyczna 
w trybie odbiornika 
wyzwalanego błyskiem
lampy głównej

Komunikacja radiowa 
w trybie nadajnika

Komunikacja optyczna
w trybie odbiornika
kompatybilna z 
systemem Speedlight

Komunikacja optyczna 
w trybie odbiornika 
wyzwalanego błyskiem
lampy głównej z 
pominięciem 
przedbłysków
pomiarowych

Nawigacja w menu wyboru odbywa się za pomocą pokrętła selekcji. Zaznaczony tryb
należy zatwierdzić przyciskiem SET.
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Tryb RF MASTER

ETTL 24 mmM
RATIO OFF

ALL.

MENU1+/-RATIOGR/ZM

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Komunikacja radiowa

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Oznaczenie numeru
kanału 01-16

M
A Zoom automatyczny

Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu 
błysku

Ikona funkcji proporcjonalnego
błysku z wieloma grupami

Błysk lampy master
włączony
Błysk lampy master
wyłączony

Wartość kompensacji 
błysku

Ikona trybu MASTER

ETTL

SLAVE

M 24 mm

C.FNCH/IDGRZM

A.
560 Slave

M
A Zoom automatyczny

Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu 
błysku

Błysk lampy slave
włączony
Błysk lampy slave
wyłączony

MASTER

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Komunikacja radiowa

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Oznaczenie numeru
kanału 01-16

Ikona trybu SLAVE

Tryb RF SLAVE

Wartość kompensacji
błysku w grupie

Oznaczenie rodzaju
trybu SLAVE

ETTL

SLAVE

M 24 mm

C.FNCHGRZM

A.
C Slave

M Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu 
błysku

Błysk lampy slave
włączony
Błysk lampy slave
wyłączony

Wartość zoomu (ogniskowa)
Ikona sygnału dźwiękowego

Komunikacja optyczna

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Oznaczenie numeru
kanału 1-3

Ikona trybu SLAVE

Tryb SLAVE (optyczny Canon Speedlite)

Wartość kompensacji
błysku w grupie

Oznaczenie rodzaju
trybu SLAVE

ETTL

Tryb RF MASTER
GR (Dostępny w trybie RF MASTER i RF SLAVE)

GR 24 mmM

A.ETTL

MENU1+/-MODEGR/ZM

MASTER

B.M C.OFF

M
A Zoom automatyczny

Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu 
błysku

Błysk lampy master
włączony
Błysk lampy master
wyłączony

Pole edycji grupy błysku

Wartość zoomu (ogniskowa)

Ikona sygnału dźwiękowego

Komunikacja radiowa

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Oznaczenie numeru
kanału 01-16

Ikona trybu MASTER
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M

SLAVE

M 24 mm

C.FNZM

A.
Light S1

M Zoom ręczny

Ikona aktywnego trybu 
błysku

Błysk lampy slave
włączony
Błysk lampy slave
wyłączony

Wartość zoomu (ogniskowa)

Ikona sygnału dźwiękowego

Komunikacja optyczna

Ikona poziomu 
naładowania baterii

Ikona trybu SLAVE

Tryb SLAVE S1/S2

Wartość mocy błysku
lampy

Oznaczenie rodzaju
trybu SLAVE

4. Podstawowe czynności 

Instalacja akumulatora oraz jego ładowanie
Do lampy YN862C został dołączony dedykowany akumulator YN-B1800 litowo-jonowy
o pojemności 1800 mAh. Jego ładowanie jest możliwe za pomocą dołączonej do zestawu
ładowarki  YN-C1800.

1. Zwróć uwagę na ułożenie styków baterii (1) względem gniazda w lampie.
2. Wsuń akumulator do gniazda baterii (2). Poprawny montaż zasygnalizuje 
 charakterystyczne kliknięcie.
3. Aby poprawnie wyjąć akumulator z gniazda baterii pamiętaj, aby najpierw 
 wyłączyć zasilanie w urządzeniu.
4. Przesuń blokadę we wskazanym na ilustracji kierunku (3).
5. Wysuń akumulator (4) z gniazda baterii delikatnym ruchem do góry.
6. Aby rozpocząć ładowanie baterii, należy podłączyć ładowarkę do gniazdka, 
 a następnie wsunąć baterię do gniazda ładowania - podobnie jak do lampy 
 błyskowej. O poziomie naładowania baterii będą informowały cztery diody:
  świecąca 1 dioda - 25% poziomu naładowania
  świecące 2 diody - 50% poziomu naładowania
  świecące 3 diody - 75% poziomu naładowania
  świecące 4 diody - 100% poziomu naładowania

 
1 2

3 4

Montaż lampy na aparacie
1. Wsuń (1) delikatnie gorącą stopkę lampy do gniazda w aparacie.
2. Przesuń dźwignię blokady gorącej stopki w prawo (2), aby zablokować pozycję
 lampy w gnieździe gorącej stopki.
3. Aby zdemontować lampę z gniazda gorącej stopki zwolnij blokadę gorącej stopki.
 Naciśnij przycisk przy dźwigni i przesuń dźwignię w lewo (3). Następnie delikatnie
 wysuń delikatnie lampę z gniazda w aparacie.

1 2 3

Uruchamianie urządzenia
1. Aby uruchomić lampę, przestaw dźwignię zasilania
 w pozycję ON. 
2. Aby zablokować przyciski na lampie, przestaw 
 dźwignię zasilania w pozycję LOCK.
3. Aby wyłączyć lampę, przestaw dźwignię zasilania 
 w pozycję OFF.
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Błysk testowy
Kiedy kontrolka stanu lampy zaświeci na czerwono, można nacisnąć przycisk TEST - lampa
wyzwoli błysk testowy.

5. Opis sygnałów lampy
Lampa sygnalizuje swój stan za pomocą dwóch diod, podświetlenia ekranu czy dźwięku. 

Dioda naładowania lampy (przycisk TEST)

STATUS ZNACZENIE DZIAŁANIE

Świeci na czerwono

Świeci na zielono

Nie świeci się

Lampa w pełni naładowana 
i gotowa do użycia Normalne

Lampa gotowa do użycia
w trybie Szybki Błysk*

Lampę można użyć tylko
w trybie Szybki Błysk*

Lampa nie jest jeszcze
naładowana

Poczekaj do pojawienia się
zielonego sygnału

*O trybie Szybki Błysk - umożliwia on wyzwolenie błysku w momencie wyemitowania
zielonego sygnału na diodzie naładowania lampy.  Liczba przewodnia jest ograniczona
w zakresie od 1/2 do 1/6 w stosunku do pełnej wartości. Tryb może być użyteczny w 
warunkach błysku w krótkim dystansie oraz konieczności szybkiego ponownego 
ładowania lampy.

STATUS ZNACZENIE

Świeci na zielono Aktywna transmisja 
radiowa

Wyzwalanie lampŚwieci na czerwono

Dioda transmisji bezprzewodowej

Podświetlenie ekranu LCD

STATUS ZNACZENIE

Świeci na zielono Tryb pracy lampy na
aparacie

Lampa w trybie SLAVEŚwieci na pomarańczowo

Alert wprowadzenia 
lampy w tryb ochrony 
przed przegrzaniem

Świeci na czerwono

Sygnały dźwiękowe

STATUS ZNACZENIE DZIAŁANIE

1 długi dźwięk

3 dźwięki dwa razy

3 dźwięki

Lampa w pełni naładowana 
i gotowa do użycia Normalne

Ekspozycja zbyt mocna

Ustaw kompensację 
ekspozycji, zmień parametry
ekspozycji lub oświetlenie
sceny 

Ekspozycja zbyt słaba

5 krótkich 
dźwięków

Poczekaj ok 10 minut

Niski poziom naładowania
baterii, lampa wyłączy się
automatycznie

Wymień źródło zasilania
na naładowane

Ustaw kompensację 
ekspozycji, zmień parametry
ekspozycji lub oświetlenie
sceny 

3 krótkie dźwięki

Alert wprowadzenia 
lampy w tryb ochrony 
przed przegrzaniem
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6. Tryby błysku
Lampa YN862C oferuje trzy tryby wyzwalania błysku. M - ręczny, ETTL - automatyczny 
pomiar błysku, MULTI - tryb stroboskopowy.

I. ETTL: Tryb z automatyką pomiaru błysku

ETTL 24 mmM

SYNCFEBZM

1. Uruchom lampę YN862C.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb błysku
 ETTL. W trybie ETTL aparat dokonuje pomiaru
 warunków oświetleniowych w scenie i 
 automatycznie dostosowuje moc błysku 
 lampy. W tym trybie można korygować moc
 błysku za pomocą parametrów FEC, FEB oraz
 FE Lock.

II. M: Tryb manualny
1. Uruchom lampę YN862C.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb błysku
 M. W trybie M moc błysku ustawia się ręcznie
 wg. potrzeb. Zakres regulacji 1/1 - 1/128 co
 0.3 kroku.

M 24 mmM

MENU1SYNCZM

MULTI 24 mmM

ZM MULTI HZ MENU1

40 - 100Hz

III. MULTI: Tryb troboskopowy
1. Uruchom lampę YN862C.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz tryb błysku
 MULTI. W trybie MULTI można ustawić moc
 pojedynczego błysku, częstotliwość oraz ilość
 błysków w serii.

Kompensacja ekspozycji FEC

ETTL 24 mmM

SYNCFEBZM

1. W trybie ETTL za pomocą pokrętła selekcji
 można zmienić kompensację ekspozycji.
 Parametr FEC pozwala dokładniej dopasować
 parametry błysku w trybie ETTL do własnych
 potrzeb. Kompensację można regulować w
 zakresie ±3EV z krokiem 1/3 lub 1/2 EV.

ETTL 24 mmM

SYNCFEBZM

Wartość FEC ustawiona na lampie ma większy priorytet niż ta ustawiona w menu aparatu.

Uwaga!

Bracketing ekspozycji FEB

1. Uruchom lampę YN862C w trybie ETTL.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny 2 pod ikoną
 FEB na wyświetlaczu.
3. Pokrętłem selekcji ustaw parametr funkcji
 w zakresie 3EV z krokiem co 1/3EV.

MENU1

MENU1

MENU1

Funkcja pozwala na wykonanie trzech zdjęć w sekwencji z korektą ekspozycji na przykład:
ekspozycja prześwietlona, ekspozycja poprawna, ekspozycja niedoświetlona. Funkcja
może być ustawiona z poziomu aparatu lub lampy. Aby móc skorzystać z tej funkcji, 
należy ustawić aparat w tryb zdjęć pojedynczych.

Blokada ekspozycji FE Lock
Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić aparat tak aby obiekt na którym ma być
zablokowana ekspozycja znajdował sie pośrodku sceny, następnie wcisnąć przycisk [ * ]
na aparacie. Lampa wyzwoli przedbłyski pomiarowe potrzebne do ustawienia
prawidłowej mocy lampy. Następnie można ustawić kadr według uznania i wykonać
zdjęcie. Funkcja FE Lock działa tylko z modelami aparatów, które ją obsługują. Należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego modelu aparatu.

3. Regulacja mocy błysku w trybie M odbywa 
 się za pomocą pokrętła selekcji.

1 23. Aby zmienić wartość mocy błysku użyj 
 pokrętła regulacji. 
4. Aby zmienić ilość błysków w trybie multi 
 nacisnij przycisk (1) funkcyjny 2, a następnie 
 pokrętłem regulacji ustaw ilość błysków.
 Wybór zatwierdź przyciskiem SET.
5. Aby zmienić częstotliwość błysków
 naciśnij przycisk (2) funkcyjny 3, a następnie pokrętłem regulacji ustaw 
 odpowiednią wartość. Wybór zatwiedź przyciskiem SET.
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7. Funkcje dodatkowe

Ustawienie zoomu palnika

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 1 pod ikoną ZM
 na wyświetlaczu, aby podświetlić wartość
 zoomu palnika.
2. Zamocowana na aparacie lampa będzie 
 automatycznie dobierała zoom palnika
 w momencie zmiany ogniskowej na obiektywie.
 Wówczas na wyświetlaczu obok wartości 
 zoomu palnika pojawi się litera A
 oznaczająca automatyczny dobór zoomu.
3. Aby ręcznie zmienić wartość zoomu palnika
 użyj pokrętła selekcji. Na wyświetlaczu pojawi
 się litera M zaś podświetlona wartość zoomu 
 będzie się zmieniała niezależnie od wartości 
 ogniskowej w obiektywie. Regulacja jest 
 możliwa w zakresie 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 
 105, 135, 200 mm.

Wspomaganie AF
Lampa YN862C została wyposażona w diodę wspomagania autofokusa ułatwiajacą pracę
aparatu w warunkach ograniczonego oświetlenia (po zmroku, ciemne pomieszczenia).
Dzięki temu, aparat jest w stanie znaleźć punkt ostrzenia i wyzwolić błysk. Opcję 
wspomagania AF można dezaktywować w menu opcji zaawansowanych FN.06.

Funkcja LOCK na pokrętle zasilania
Pokrętło zasilania oprócz możliwości włączenia i wyłączenia urządzenia jest uzupełnione
o dodatkową funkcję blokady klawiszy. Wykorzystanie tej opcji pozwala zabezpieczyć 
lampę przed przypadkowym przestawieniem nastaw błysku, zwłaszcza podczas pracy
w trybie błysku M. Aktywna funkcja LOCK jest sygnalizowana paskiem u dołu ekranu
z napisem LOCKED.

Zabezpieczenie termiczne
Zbyt intensywne używanie lampy, zwłaszcza podczas wykonywania zdjęć seryjnych może
uruchomić ostrzeżenie przed przegrzaniem. Na wyświetlaczu pojawi się ikona       , a lampa
będzie się ładować znacznie wolniej niż zwykle. Dalsze korzystanie z lampy może 
uruchomić blokadę urządzenia sygnalizowaną czerwonym podświetleniem wyświetlacza.
Wówczas należy lampę wyłączyć i odczekać minimum 10 minut przed ponownym 
wykorzystaniem urządzenia.

    

1. Przy wykonywaniu serii zdjęć, należy w miarę możliwości ograniczyć moc lampy 
 do 1/4 lub niżej, aby zapobiec przegrzewaniu się lampy.
2. Zabezpieczenie przed przegrzaniem może uruchomić się także z powodu 
 podniesienia się temperatury akumulatora. Wówczas należy go wyjąć z gniazda
 baterii i pozostawić na 10 minut do ostygnięcia.

Uwaga!

Alert o niskim poziomie naładowania baterii

Kiedy poziom naładowania baterii przekracza poziom 
krytyczny, na wyświetlaczu pojawia sięię alert. Wówczas 
należy przerwać pracę, oraz wymienić akumulator 
na naładowany.

8. Komunikacja bezprzewodowa
Lampa YN862C wspiera bezprzewodową komunikację z innymi lampami lub 
wyzwalaczami w ramach transmisji radiowej 2.4 Ghz (wbudowany odbiornik 560TX Pro) 
lub optycznej. Radiowy zasięg pracy too maksymalnie 100 m, zaś optyczny to 25 m lub 
15 m na otwartej przestrzeni.

I. Transmisja radiowa
W ramach transmisji radiowej lampa pracuje 
w paśmie 2.4 Ghz. Oferuje komunikację
w 5 grupach w 16 kanałach. Ustawienia z 
lampy MASTER zamocowanej na aparacie są 
na bieżąco przesyłane do lamp SLAVE. 
Ilustracja przedstawia standardowe 
ustawienie lamp w scenie. Pamiętaj aby 
lampy SLAVE umieścić na stabilnym podłożu 
z pomocą dedykowanych podstawek lub 
statywów. Zasięg transmisji może się różnić 
w zależności od ukształtowania terenu, 
położenia lamp czy warunków 
atmosferycznych.

SLAVE

 

SLAVE

MASTER

SLAVE A
B

C

Zasięg transmisji
radiowej ok. 100 m

Grupa A

Grupa C

Grupa B
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Ustawienie trybu MASTER

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 s przycisk 
 MODE. Pojawi się ekran wyboru trybu 
 komunikacji bezprzewodowej. Za pomocą
 pokrętła selekcji wybierz tryb Rf Master.

 

2. Wybierz kanał transmisji. Naciśnij przycisk 
 funkcyjny 4 tyle razy, aby pod przyciskiem 
 funkcyjnym 1 pojawiła się ikona CH/ID. 
 Naciśnij przycisk funkcyjny 1. Za pomocą 
 pokrętła selekcji ustaw kanał komunikacji 
 radiowej (1-16).

Ustawienie trybu SLAVE

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 s przycisk 
 MODE. Pojawi się ekran wyboru trybu 
 komunikacji bezprzewodowej. Za pomocą
 pokrętła selekcji wybierz tryb Rf Slave.

2. Użyj przycisku funkcyjnego 2 pod ikoną
 GR i wybierz grupę błysku dla lampy SLAVE. 

3. Wybierz tryb błysku. Użyj przycisku
 MODE aby wybrać tryb ETTL, M, 
 MULTI lub GR.

Wyzwalanie lamp w trybie ETTL

Tryb pozwala na wyzwolenie błysku z automatyką pomiaru dla trzech grup z możliwością
ustawienia proporcji błysku.

GR/ ZM RATI O

ETTL

RATI O  OFF

S YNC CHFEB

ETTL ETTL

0 . 0

RATI O  A  B RATI O  A  B  C 

C. FEC A  B  A  B

 1  1  1  1

MENU2 MENU3C. FN

0 . 0
AL L .

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie ETTL

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków funkcyjnych
MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku w celu regulacji kompensacji ekspozycji w trybie 
wyzwalania ETTL lub GR.

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy w funkcji Bracketingu 
Ekspozycji.

Użyj tego przycisku w celu włączenia lub wyłączenia błysku dla lampy 
MASTER.

Użyj tego przycisku aby ustawić proporcje błysku dla podporządkowanych
grup błysku.

Przycisk selekcji grupy / ustawienia zoomu palnika. Krótkie naciśnięcie 
przycisku powoduje podświetlenie grupy błysku. Nawigacja między grupami
jest możliwa za pomocą pokrętła selekcji. Aby ustawić zoom palnika, naciśnij
i przytrzymaj przez ok 2 sekundy przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej.

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W trybie bezprzewodowego
wyzwalania lamp ETTL lampa wspiera synchronizację na pierwszą kurtynę
lub HSS. 



1817

Wyzwalanie lamp w trybie M oraz MULTI

Tryby wspierają wyzwalanie błysku dla trzech grup lamp, dla których można indywidualnie
dobrać moc błysku oraz wartość zoomu palnika. Dla trybu stroboskopowego ustawienie
częstotliwości i ilości błysków jest tożsame dla wszystkich grup. Tryby te wspierają 
wyłącznie synchronizację błysku na pierwszą kurtynę.

GR/ ZMGR/ ZM RATI O S YNC

A. A.C. C.B. B.

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie M oraz MULTI

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków funkcyjnych
MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy dla ilośći błysków w trybie 
MULTI.

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy dla częstotliwości błysków
w trybie MULTI.

Użyj tego przycisku w celu włączenia lub wyłączenia błysku dla lampy 
MASTER.

Użyj tego przycisku aby ustawić proporcje błysku dla podporządkowanych
grup błysku.

Przycisk selekcji grupy / ustawienia zoomu palnika. Krótkie naciśnięcie 
przycisku powoduje podświetlenie grupy błysku. Nawigacja między grupami
jest możliwa za pomocą pokrętła selekcji. Aby ustawić zoom palnika, naciśnij
i przytrzymaj przez ok 2 sekundy przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej.

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W trybie bezprzewodowego
wyzwalania lamp M lub MULTI lampa wspiera synchronizację wyłącznie na
pierwszą kurtynę.

MULTI

HZ

Wyzwalanie lamp w trybie GR

Tryby wspierają wyzwalanie błysku dla pięciu grup lamp, dla których można indywidualnie
dobrać moc błysku, wartość zoomu palnika oraz tryb błysku (M lub TTL). Tryb wspiera
synchronizację błysku na pierwszą kurtynę oraz HSS.

GR/ ZM

C. ETTL E. O FF
0 . 0

MODE

D. ETTL

0 . 0

GR/ ZM

A. ETTL C. O FF
0 . 0

MODE

B. ETTL

0 . 0

Objaśnienie przycisków funkcyjnych w trybie GR

Użyj tego przycisku w celu nawigacji między opcjami przycisków funkcyjnych
MENU1, MENU2, MENU3.

Użyj tego przycisku aby wybrać tryb błysku w grupie M lub TTL, bądź
wyłączyć grupę z błysku - OFF.

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy dla częstotliwości błysków
w trybie MULTI.

Użyj tego przycisku w celu włączenia lub wyłączenia błysku dla lampy 
MASTER.

Przycisk selekcji grupy / ustawienia zoomu palnika. Krótkie naciśnięcie 
przycisku powoduje podświetlenie grupy błysku. Nawigacja między grupami
jest możliwa za pomocą pokrętła selekcji. Aby ustawić zoom palnika, naciśnij
i przytrzymaj przez ok 2 sekundy przycisk. Wówczas pojawi się ekran 
ustawień zoomu palnika dla każdej z grup błysku.

Użyj tego przycisku aby zmienić kanał komuniacji radiowej.

Przycisk wyboru synchronizacji błysku. W trybie bezprzewodowego
wyzwalania lamp GR lampa wspiera synchronizację na pierwszą kurtynę
lub w trybie HSS.

MODE

HZ

Użyj tego przycisku aby wprowadzić nastawy w funkcji Bracketingu 
Ekspozycji.

Użyj tego przycisku w celu regulacji kompensacji ekspozycji w trybie 
wyzwalania ETTL lub GR.



2019

Ustawienie zooma palnika dla grup błysku

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy 
 przycisk funkcyjny pod ikoną GR/ZM aby 
 wyświetlić ekran ustawień zoomu palnika 
 dla grup błysku.
2. Aby wybrać konkretną grupę błysku należy
 użyć przycisku funkcyjnego 1 pod ikoną Gr.
 Kilkukrotne naciśnięcie spowoduje 
 podświetlenie kolejnych grup błysku.
3. Aby dokonać zmiany zoomu palnika dla lamp w wybranej grupie użyj pokrętła
 selekcji lub przycisków funkcyjnych 2 i 3.

ZOOM
A. 24 mm
C. 35 mm
E. 24 mm

B. 50 mm
D. AUTO

+ -

Błysk testowy dla grup błysku

Naciśnij do połowy przycisk spustu migawki. Dioda transmisji bezprzewodowej na 
lampie MASTER oraz SLAVE powinna zaświecić się na zielono - co oznacza prawidłowe 
połączenie lamp ze sobą. 

Kompatybilność lampy YN862C w trybie RF Master (komunikacja radiowa)

Odbiornik 
/ lampa

Obsługa
kanałów

Obsługa
grup

Tryb
TTL Błysk Manualny

Zoom
palnika

YN862C CH1-CH16 Wspiera Tak
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy MASTER) Wspiera

YN968C
(560 SLAVE)

YN560III, YN560IV
YN860Li, YN720

YN685C
(RF603 SLAVE)

YN622C II
(560-RX)

RF605

RF603 II, RF602

CH1-CH16 Wspiera Tak* Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy MASTER)

Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy MASTER) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Tak*
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy MASTER) Wspiera

CH1-CH7 Wspiera (A,B,C) Tak*
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy MASTER) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie Nie
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy SLAVE)

CH1-CH16
Nie (wyzwala 
wszystkie grupy) Nie

Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy SLAVE) Nie

Wymaga zainstalowania najnowszego oprogramowania*

Kompatybilność lampy YN862C w trybie RF Slave (komunikacja radiowa)

Nadajnik /
lampa

Obsługa
kanałów

Obsługa
grup

Tryb
TTL Błysk Manualny

Zoom
palnika

YN862C CH1-CH16 Wspiera Tak
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu nadajnika) Wspiera

YN560III, YN560IV
YN860Li, YN720

RF605

RF603 II, RF602

CH1-CH16 Wspiera Nie Wspiera (regulacja
mocy z poziomu nadajnika)

Wspiera

CH1-CH16 Wspiera
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu nadajnika) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu nadajnika) Wspiera

CH1-CH16 Wspiera Nie Nie
Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy YN862C)

CH1-CH16
Nie (wyzwala 
wszystkie grupy) Nie

Wspiera (regulacja
mocy z poziomu lampy YN862C) Nie

YN560-TX PRO Tak

YN560-TX,
YN560-TX II

II. Transmisja optyczna
W ramach transmisji optycznej lampa pracuje 
w trzech trybach SLAVE. Trybie dedykowanym
w systemie Canon Speedlite , trybie S1 oraz S2.
Ilustracja przedstawia standardowe 
ustawienie lamp w scenie. Pamiętaj aby 
lampy SLAVE umieścić na stabilnym podłożu 
z pomocą dedykowanych podstawek lub 
statywów. Zasięg transmisji może się różnić 
w zależności od ukształtowania terenu, 
położenia lamp czy warunków 
atmosferycznych.

SLAVE

MASTER
Zasięg transmisji
optycznej 
ok. 10-25 m
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Ustawienie trybu SLAVE w transmisji optycznej

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 s przycisk 
 MODE. Pojawi się ekran wyboru trybu 
 komunikacji bezprzewodowej. Za pomocą
 pokrętła selekcji wybierz tryb SLAVE, S1
 lub S2 .

2. Aby ustawić grupę błysku dla lampy w trybie SLAVE użyj przycisku funkcyjnego
 2 pod ikoną GR. Kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę grupy.
 W trybie SLAVE optycznej komunikacji dostępne są grupy A, B oraz C.
3. Aby ustawić kanał błysku dla lampy w trybie SLAVE użyj przycisku funkcyjnego
 3 pod ikoną CH. Wówczas podświetli się numer kanału komunikacji. Aby go
 zmienić użyj pokrętła selekcji.

Charakterystyka trybów komunikacji optycznej

SLAVE - Tryb w którym lampa odbiera sygnał
optyczny z lamp systemowych Canon lub
wybranych aparatów Canon EOS. Możliwość
wyboru 4 kanałów i 3 grup błysku. Obsługa
błysku w trybie TTL oraz M.

S L AVE

MENU1

CH 1
ETTL

GR

C S l a v e

CHZM

A

2 4mmM

2 4mmM
S L AVE

MENU1GR

L i ght S 1

CHZM

S1 - Kon�guracja w której lampa SLAVE jest 
wyzwalana pierwszym błyskiem lampy 
MASTER. Aby układ działał poprawnie, należy 
ustawić lampę MASTER w tryb M, bez użycia 
przedbłysków pomiarowych i redukcji 
czerwonych oczu.

2 4mmM
S L AVE

MENU1GR

L i ght S 2

CHZM

S2 - Kon�guracja podobna do S1, z tym że 
pomijane sa przedbłyski pomiarowe
emitowane w trybie TTL. Dzieki temu lampa 
ma możliwość pracy z lampami MASTER w 
trybie TTL.

9. Funkcje zaawansowane

HSS: Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki
W trybie HSS błysk lampy YN862C może być zsynchronizowany z czasami migawki do
1/8000 s. Funkcja ta przydaje się w warunkach pracy na małej przysłonie podczas bardzo
słonecznego dnia lub w przypadku chęci zamrożenia szybko poruszającego się obiektu.

ETTL

ZM C. FN FEB S YNC

2 4mmM1. Aby aktywować tryb synchronizacji
 HSS użyj przycisku funkcyjnego
 pod ikoną SYNC. Na ekranie
 wyświetli się ikona 
 oznaczająca aktywny tryb HSS.

Synchronizacja na drugą kurtynę
Synchronizacja błysku lampy na drugą kurtynę przy zastosowaniu jednocześnie długich 
czasów otwarcia migawki pozwala na uzyskanie efektu smugi za poruszającym sie 
obiektem. 

1. Aby aktywować tryb synchronizacji
 na drugą kurtynę użyj przycisku 
 funkcyjnego pod ikoną SYNC. 
 Na ekranie wyświetli się ikona 
         oznaczająca aktywny tryb 
 synchronizacji błysku na drugą 
 kurtynę.

ETTL

ZM C. FN FEB S YNC

2 4mmM

Wykorzystanie dyfuzora szerokokątnego
Wyciągnij z głowicy płytkę dyfuzora razem z 
odbłyśnikiem. Odbłyśnij wsuń z powrotem do
głowicy, zaś dyfuzor ułóż bezpośrednio na
palniku. Światło po przejściu przez dyfuzor 
będzie miękkie i bardziej naturalne. Użycie
dyfuzora spowoduje skrócenie wartości zoomu
palnika do 14 mm. Po wyciągnięciu dyfuzora
wartość zoomu zostanie automatycznie
zablokowana bez możliwości jej zmiany.
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Użycie błysku odbitego
Robienie zdjeć z błyskiem odbitym polega na
skierowaniu palnika lampy w stronę płaszczyzny
odbijającej jak ściana czy su�t. Światło odbijając
się od płaszczyzny pada na fotografowany obiekt.
Dzięki temu cień za obiektem jest redukowany,
a oświetlenie jest bardziej naturalne. Jeśli 
płaszczyzna jest zbyt daleko, światło odbite
może być zbyt słabe do uzyskania odpowiedniej
ekspozycji. Najlepsze efekty daje odbicie światła
od jasnych, równomiernych powierzchni. Jeżeli
powierzchnia jest kolorowa, może to
spowodować zmianę barwy zdjęcia.

Odbicie światła z użyciem wbudowanego odbłyśnika
Aby skorzystać z wbudowanego odbłyśnika, 
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 powstanie efektu tzw. kociego oka.
Optymalne efekty przy pracy z odbłyśnikiem
uzyskuje się, gdy głowica lampy jest
skierowana do góry (patrz ilustracja).

Wykorzystanie gniazda synchro PC
Lampa YN862C została wyposażona w gniazdo PC umożliwiające podłączenie 
zewnętrznych odbiorników.

Wsparcie dla trybu zdjęć seryjnych
Lampa YN862C wspiera błysk dla trybu zdjęć seryjnych w aparacie. Aby móc z niego
skorzytać ustaw tryb zdjęć seryjnych w aparacie.

Zarządzanie nastawami i funkcjami lampy z poziomu aparatu
W przypadku korzystania z aparatu Canon EOS wyprodukowanego po roku 2007 istnieje 
możliwość zarządzania nastawami w podłączonej lampie. Informacje dotyczące struktury 
menu znajdują się w instrukcji aparatu.

Fotografowanie z lampą z małych odległości
Jeśli opuścisz głowicę lampy w dół o 7° to będzie możliwe fotografowanie obiektów z 
błyskiem z niewielkich odległości (0,5 - 2 m).

Przywracanie ustawień fabrycznych
Jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie 
(przez ok. 2 s.) przycisków funkcyjnych 2 i 3 
spowoduje przywrócenie domyślnych 
ustawień lampy sygnalizowane wyświetleniem
czarnej belki z napisem CLEARED.

Aktualizacja oprogramowania
Lampa YN-862C ma możliwość aktualizacji oprogramowania �rmowego poprzez wbudowane
gniazdo micro USB. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony 
producenta www.hkyongnuo.com

1.  Po pobraniu aktualizacji ze strony 
 producenta należy wyłączyć lampę
 z zasilania i połączyć urządzenie
 przewodem USB z komputerem.
2. Uruchom lampę jednocześnie 
 naciskając przycisk MODE. Na 
 ekranie wyświetli się interfejs
 aktualizacji oprogramowania.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją
 zawartą w oprogramowaniu.
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10. Menu personalizacji lampy
Menu pozwala dostosować niektóre funkcje lampy, dzięki czemu korzystanie z urządzenia
jest jeszcze przyjemniejsze. 

Aby wejść do menu personalizacji lampy należy nacisnąć przycisk funkcyjny pod ikoną
C.FN (ilość opcji personalizacji jest zależna od konkretnego trybu błysku lampy lub funkcji
odbiornika lub nadajnika w urządzeniu). Nawigacja w menu odbywa się z pomocą 
pokrętła selekcji lub przycisków funkcyjnych 2 i 3. Edycja parametru jest możliwa za
pomocą przycisku SET.  Nawigacja w obrębie parametru jest podobna jak w menu.
Selekcja danego ustawienia zatwierdzana jest przyciskiem SET. Aby wyjść z menu C.FN
personalizacji lampy naciśnij przycisk funkcyjny 4.

Lista funkcji personalizacji lampy (C.FN)

FN.00 - Auto wyłączanie lampy na apracie 
0: OFF  Wyłączenie funkcji
1: 30Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach
2: 45Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach
3: 60Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 30 minutach

FN.01 - Auto wyłączanie lampy w trybie SLAVE
0: OFF  Wyłączenie funkcji
1: 60Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 60 minutach
2: 90Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 90 minutach
3: 120Min  Lampa przejdzie w stan uśpienia po 120 minutach

FN.02 - Sposób wyzwalania błysku modelującego
0:   Przycisk podglądu głębi ostrości
1:   Przycisk TEST
2:   Przycisk podglądu głębi ostrości oraz przycisk TEST
3: OFF  Wyłączenie funkcji

FN.03 - Auto wyłączanie funkcji FEB

0: ON  Wyłączanie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć
1: OFF  Włączanie funkcji FEB po wykonaniu sekwencji zdjęć

Po wykonaniu sekwencji trzech zdjęć za pomocą funkcji FEB lampa może wyłaczyć
tą funkcję i powrócić do fotografowania w standardowym trybie, lub nadal pracować
w funkcji FEB.

FN.04 - Kolejność wykonywania zdjęć w sekwencji FEB

0: 0    -    +  Ekspozycja standardowa, niedoświetlona, prześwietlona
1: -    0    +  Ekspozycja niedoświetlona, standardowa, prześwietlona

Istnieje możliwość ustawienia kolejności wykonywania zdjęć w sekwencji na podstawie
funkcji FEB.

FN.05 - Moc błysku testowego

0: 1/32  Błysk testowy na poziomie 1/32 mocy lampy
1: 1/1  Błysk testowy na poziomie pełnej mocy lampy

Funkcja ustawienia mocy błysku testowego w trybie ETTL.

FN.06 - Dioda oświetlenia wspomagania AF

0: OFF  Dioda wyłączona
1: ON  Dioda włączona

FN.07 - Sygnał dźwiękowy

0: OFF  Sygnał wyłączony
1: ON  Sygnał włączony

FN.08 - Podświetlenie ekranu lampy

0: 12 sec  Podświetlenie ekranu na czas 12 sekund
1: OFF  Podświetlenie ekranu wyłączone na stałe
2: ON  Podświetlenie ekranu włączone na stałe

Funkcja oferuje czasowe, stałe podświetlenie ekranu lampy lub jego wyłączenie.

FN.09 - Kontrast wyświetlacza

0-9:   Ustawienie poziomu kontrastu w 9 stopniach

FN.10 - Kompatybilność radiowa

0: RF602  
1: RF603

FN.11 - Dioda sygnalizacyjna SLAVE

0: OFF  Dioda wyłączona  
1: ON  Dioda włączona
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11. Możliwe problemy i rozwiązania

Lampa nie włącza się lub nie wyzwala błysku:
1. Sprawdź czy bateria została poprawnie zamocowana w lampie.
2. Sprawdź poziom naładowania baterii.
3. Upewnij się, czy lampa nie jest w stanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. 
4. Sprawdź stan styków stopki w aparacie i lampie. Wyczyść styki. 

Lampa sama się wyłącza:
1. Upewnij się, czy lampa nie ma włączonej funkcji automatycznego wyłączenia.
2. Sprawdź czy poziom naładowania baterii nie jest krytyczny.

Zdjęcie jest niedoświetlone lub prześwietlone:
1.  Sprawdź, czy migawka, przysłona i czułość ISO aparatu są ustawione
 odpowiednio do ustawień błysku.
2.  Róznice w doświetleniu sceny mogą wynikać z róznic w modelach aparatów,
 a także subiektywnej oceny zdjęć przez użytkownika.

Na zdjęciach jest widoczna wyraźna winieta lub część kadru jest niedoświetlona:
1.  Upewnij się, czy zoom palnika pokrywa ogniskową obiektywu oraz czy 
 zastosowany obiektyw znajduje się w zakresie pracy zoomu palnika (20-200 mm).
 Możesz spróbować także użycia dyfuzora szerokokątnego, który roszerzy zakres
 pokrycia błysku.

Podporządkowana radiowo lampa SLAVE nie wyzwala błysku:
1.  Sprawdź rodzaj kompatybilności radiowej (RF603 lub RF602) i upewnij się, czy
 jednostka MASTER i SLAVE pracują w tym samym trybie.
2. Upewnij się, czy kanał komunikacji w jednostce SLAVE jest taki sam jak w lampie
 MASTER.
3. Upewnij się, czy lampa SLAVE znajduje się w zasięgu transmisji radiowej.

Lampa SLAVE w trybie optycznym nie wyzwala błysku:
1.  Upewnij się, czy kanał komunikacji w jednostce SLAVE jest taki sam jak w lampie
 MASTER.
2. Sprawdź, czy czujnik podczerwieni nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie 
 promieni słonecznych lub nie jest zasłonięty po drodze jakąś przeszkodą.
3. Zmniejsz odległość między lampami MASTER i SLAVE.

Inne nietypowe zachowania urządzenia:
1.  Wyłącz lampę, wymień akumulator na nowy i włącz ją ponownie.
2. Skontaktuj się z serwisem.

12. Specy�kacja lampy i zawartość pudełka

Dane techniczne:

Technologia obwodów:  Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką
Liczba przewodnia:  GN60 (ISO 100, 200 mm)
Tryby błysku:   ETTL, M, Multi, GR
Sposoby wyzwalania:  Gorąca stopka, radiowy tryb MASTER i SLAVE, optyczny
    tryb Canon Speedlite, S1, S2
Zoom:    Auto, 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm
Pochylenie głowicy:  od -7° do 150°
Obrót głowicy:   od 0° do 360°
Źródło zasilania:   Akumulator Li-Ion 11.1V 1800 mAh
Ilość błysków:   ~700 błysków na jednym ładowaniu akumulatora
Czas ładowania błysku:  ok. 1.5 sekundy
Temperatura barwowa:  5600K
Czas błysku:   1/200 s - 1/20000 s
Regulacja mocy błysku:  8 stopni (1/128 - 1/1), 29 stopni dokładnych
Złącza zewnętrzne:  Gorąca stopka, gniazdo USB, gniazdo PC
Zasięg komunikacji optycznej: 20~25 m w wnętrzach, 10~15 na zewnątrz
Zasięg komunikacji radiowej: do 100 m
Dodatkowe funkcje:  Tryb MASTER 560TX-PRO, HSS, synchronizacja błysku
    na drugą kurtynę, FEC, FEB, FEL, auto zoom palnika,
    sygnał dźwiękowy, optyczna komunikacja w trybie 
    Speedlite, gniazdo PC, gniazdo USB, tryb ETTL, 
    zabezpieczenie przed przegrzaniem, aktualizacja
    oprogramowania
Wymiary:   206 x 75 x 56 (złożony palnik)
Waga:    445 g (bez baterii)

Zawartość pudełka:  Lampa, akumulator Li-Ion, etui na akumulator, 
    ładowarka, podstawka na lampę, pokrowiec, karta
    gwarancyjna  
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UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez 
informowania o tym klientów.


