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Telekonwerter x2
YN-2.0X II

Instrukcja obsługi
YN-2.0 II to wysokiej jakości telekonwerter, przedłużający ogniskową obiekty-

wów Canon EF dwukrotnie. Telekonwerter ten pozwala na pełną komunikację 

między obiektywem a aparatem, dzięki czemu działają wszystkie automatyczne 

funkcje, np. autofocus.

Opis ogólny

Wskazówki

1. Montaż dwóch lub więcej telekonwerterów naraz do aparatu może spowo-

dować znaczącą utratę jakości zdjęć.

2. Przy zamontowaniu telekonwertera prędkość automatycznego ustawiania 

ostrości może się zmniejszyć.

3. Aby zapobiec zaparowywaniu szkieł przy przejściu z miejsca o niskiej tempe-

raturze otoczenia do wyższej, należy przedtem zapakować telekonwerter do 

szczelnej plastikowej torebki, a następnie przejść do cieplejszego pomiesz-

czenia. Następnie należy odczekać, aż szkła się nagrzeją i dopiero wyjąć 

telekonwerter z torebki.

4. Należy unikać wystawiania telekonwertera na działanie wysokiej temperatu-

ry, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5. Nie pozostawiać aparatu z zamontowanym konwerterem w bezpośrednim 

słońcu bez założonych dekielków, gdyż skupione promienie słoneczne 

mogą uszkodzić aparat.
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model obsługa AF model obsługa AF

EOS 5D Y EOS 550D Y

EOS 5D Mark II Y EOS 600D Y

EOS 5D Mark III Y EOS 650D Y

EOS 6D Y EOS 1100D Y

EOS 7D Y EOS 1000D Y

EOS 350D Y EOS 10D Y

EOS 400D Y EOS 20D Y

EOS 450D Y EOS 30D Y

EOS 500D Y EOS 40D N

EOS 600Da Y EOS 50D Y

•	 Autofokus może nie pracować właściwie, gdy fotografowana scena zawiera 

zbyt mało światła.

•	 W normalnych warunkach oświetleniowych AF będzie działał poprawnie, za 

wyjątkiem aparatów EOS 40D.

•	 Wskazane jest ustawić tryb AF na automatyczny wybór punktu ostrzenia.

•	 Aparaty Canon nie wymienione w powyższej tabeli nie były testowane z 

telekonwerterem YN-2.0II. 

Montaż i demontaż telekonwertera

Obsługa AF przez lustrzanki Canon z telekonwerterem YN-2.0II 1. Podłączyć telekonwerter do obiektywu, a następnie do aparatu. Rozmonto-

wywać należy w odwrotnej kolejności.

2. Aby odpiąć telekonwerter od obiektywu, należy odciągnąć dźwignię bloka-

dy, jak pokazano na rysunku, następnie obrócić telekonwerter przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara.

Wartości przysłony z telekonwerterem

Po podłączeniu telekonwerteraYN-2.0II do obiektywu wartość przysłony zmniej-

sza się o dwa stopnie. Aby to skompensować, należy zwiększyć czas ekspozycji 

i/lub ISO.

Specyfikacja

•	 powiększenie x2

•	 wielowarstwowe powłoki ochronne na soczewkach

•	 konstrukcja optyczna - 7 elementów w 4 grupach

•	 średnica ok. 68mm

•	 waga 180g

Opis przedmiotu wykonany na podstawie danych producenta. Producent za-

strzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie.

IMPORTER:

model obsługa AF model obsługa AF

EOS 5D Y EOS 550D Y

EOS 5D Mark II Y EOS 600D Y

EOS 5D Mark III Y EOS 650D Y

EOS 6D Y EOS 1100D Y

EOS 7D Y EOS 1000D Y

EOS 350D Y EOS 10D Y

EOS 400D Y EOS 20D Y

EOS 450D Y EOS 30D Y

EOS 500D Y EOS 40D N

EOS 600Da Y EOS 50D Y

•	 Autofokus może nie pracować właściwie, gdy fotografowana scena zawiera 

zbyt mało światła.

•	 W normalnych warunkach oświetleniowych AF będzie działał poprawnie, za 

wyjątkiem aparatów EOS 40D.

•	 Wskazane jest ustawić tryb AF na automatyczny wybór punktu ostrzenia.

•	 Aparaty Canon nie wymienione w powyższej tabeli nie były testowane z 

telekonwerterem YN-2.0II. 

Montaż i demontaż telekonwertera

Obsługa AF przez lustrzanki Canon z telekonwerterem YN-2.0II 1. Podłączyć telekonwerter do obiektywu, a następnie do aparatu. Rozmonto-

wywać należy w odwrotnej kolejności.

2. Aby odpiąć telekonwerter od obiektywu, należy odciągnąć dźwignię bloka-

dy, jak pokazano na rysunku, następnie obrócić telekonwerter przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara.

Wartości przysłony z telekonwerterem

Po podłączeniu telekonwerteraYN-2.0II do obiektywu wartość przysłony zmniej-

sza się o dwa stopnie. Aby to skompensować, należy zwiększyć czas ekspozycji 

i/lub ISO.

Specyfikacja

•	 powiększenie x2

•	 wielowarstwowe powłoki ochronne na soczewkach

•	 konstrukcja optyczna - 7 elementów w 4 grupach

•	 średnica ok. 68mm

•	 waga 180g

Opis przedmiotu wykonany na podstawie danych producenta. Producent za-

strzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie.

IMPORTER:


