
Lampa pierścieniowa 
Yongnuo YN608 5500K / 3200-5500K

Instrukcja obsługi

1. Opis lampy i pilota
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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.  Należy zapobiegać dostaniu się do wnętrza urządzenia metalowych elementów.
5.  Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
6.  Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że zarówno lampa jak i wszystkie 
 akcesoria są poprawnie zamocowane.

1.  Gniazdo zasilania sieciowego 
2.  Slot na baterie NP-F
3.  Przycisk zwalniania baterii NP-F
4.  Dźwignia zwolnienia blokady
 gniazda dokującego pilota
5.  Przycisk zasilania
6. Gniazdo dokowania pilota 
7. Wyświetlacz LCD pilota
8. Przycisk zasilania pilota
9. Przycisk włączania/wyłączania światła 
 LED w lampie
10. Styki gniazd dokujących
11. Przyciski nawigacyjne po menu pilota
12. Przycisk wyboru kanału w menu pilota
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2. Rodzaje zasilania lampy

Lampa YN608 może być zasilana za pomocą dwóch akumulatorów z serii NP-F. 
Producent zaleca stosowanie baterii Yongnuo NP-F750 lub podobnych o pojemności 
powyżej 5200mAh. Opcjonalnie, możliwe jest zasilanie lampy jedną baterią, jednak
wówczas lampa wyemituje światło tylko z 304 diod LED. Zasilanie lampy na jednym 
ładowaniu starcza na 120 minut pracy przy pełnym obciążeniu urządzenia.

Instalacja baterii:

Zasilanie bateryjne

Zasilanie sieciowe

a.

Aby zainstalować baterię, spasuj ją do slotu baterii, a następnie wsuń w stronę
styków. Poprawne zainstalowanie baterii zostanie zasygnalizowane 
charakterystycznym kliknięciem.

b. 

Aby zdemontować baterię, wyłącz zasilanie
lampy przyciskiem (5) a następnie nacisnij
przycisk zwolnienia blokady baterii (3).

Producent lampy przewidział także opcjonalne zasilanie lampy YN608 za pomocą 
zasilacza sieciowego 12V 5A dostępnego w osobnej sprzedaży. Umożliwia on dłuższą
pracę z lampą bez obaw o rozładowanie źródła zasilania. 
1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka.
2. Następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania lampy (1).
3.  Uruchom lampę przyciskiem zasilania (5).

3. Obsługa lampy

Parowanie pilota do lampy YN608
Aby móc skorzystać z lampy YN608, niezbędnym będzie sparowanie pilota za pomocą
którego będzie możliwa regulacja mocy, czy temperatury barwowej (opcja możliwa
w modelach z regulacją temperatury barwowej).
1. Włóż do pilota dwie baterie AAA. Uruchom go (8).
2. Zainstaluj baterie do lampy YN608 lub podłącz zasilacz sieciowy do lampy
 i ją uruchom.
3. Wsuń pilota do gniazda dokującego w lampie (6). Pilot samoczynnie ustawi
 odpowiedni kanał komunikacji bezprzewodowej.  

4. Sparowanego pilota, można zdemontować z lampy. Za pomocą dźwigni
 (4) zwolnij blokadę gniazda dokującego i wysuń pilota. Wówczas będzie możliwe
 zdalne sterowanie lampy.
 

1. Włóż do lampy baterie NP-F, lub podłącz zasilacz sieciowy.
2. Uruchom lampę za pomocą przycisku zasilania (5).
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Za pomocą pilota znajdującego się w zestawie z lampą YN608 można dokonywać
regulacji jasności emitowanego światła. Regulacja jest możliwa w zakresie 0-99%.
1. Uruchom lampę i sparuj z nią pilota, tak jak przedstawiono to w poprzednim
 zagadnieniu.
2. Regulacja mocy światła jest możliwa za pomocą przycisków nawigacyjnych (11)
 na pilocie. 
3. Aby zwiększyć lub zmiejszyć natężenie światła należy użyć przycisków  
 lub     . W pilocie do lampy bez regulacji temperatury barwowej (5500K) zmiana
 natężenia światła będzie możliwa w pierwszej sekcji - 5500K.
4. Za pomocą środkowego przycisku       można dokonać zmiany skoku wartości.
 Fine będzie odpowiadało za skok co 1%, natomiast Coarse zmieni wartość 
 co 10%.
  

Regulacja natężenia światła

*Regulacja temperatury barwowej jest możliwa tylko w modelu lampy YN608 3200-5500K.
Regulacja temperatury barwowej światła odbywa się poprzez niezależną zmianę jasności 
świecenia diod LED 3200K i 5500K. Podobnie jak w poprzednim punkcie regulacja jest 
możliwa w zakresie 0-99%. 
1. Przyciskami         lub         dokonaj selekcji wybranej temperatury barwowej 
 5500K lub 3200K.
2. Aby zwiększyć lub zmiejszyć natężenie światła należy użyć przycisków  
 lub     .
3. Aby ustawić temperaturę barwową równą 3200K, należy w sekcji 5500K
 zmniejszyć wartość natężenia światła do poziomu 0% , a w sekcji 3200K 
 ustawić wartość do poziomu 99%. Ustawianie temperatury barwowej
 5500K wygląda analogicznie.
4. Za pomocą środkowego przycisku       można dokonać zmiany skoku wartości.
 Fine będzie odpowiadało za skok co 1%, natomiast Coarse zmieni wartość 
 co 10%.
  

Regulacja temperatury barwowej*

1. Aby włączyć światło lampy użyj przycisku na pilocie (9).
2. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii zainstalowanych w lampie, umieść
 pilot w gnieździe dokującym (6). Na wyświetlaczu pilota pojawią się ikony
 baterii z poziomem naładowania           .

Podstawowe czynności wykonywane za pomocą pilota

Pilot znajdujący się w zestawie oferuje współpracę z lampami YN308, YN608 oraz 
YN608 RGB. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego sterowania kilkoma lampami
należy zsynchronizować kanały.
1. Aby dokonać synchronizacji lampy z pilotem, umieść włączony pilot w
 gnieździe dokującym w lampie.
2. Przyciskiem CH wybierz kanał od CH1 do CH8. Lampa automatycznie
 zostanie przypisana do tego kanału.
3. Czynność należy powtórzyć w każdej lampie, którą chcemy sterować z tego
 samego kanału. Tym samym regulacja jasności na danym kanale będzie 
 możliwa w kilku lampach na raz.
  

Zdalne sterowanie kilkoma lampami na raz

1. Brak reakcji przy próbie włączenia lampy.
 a) Zbyt niski poziom baterii. Wymień baterię na nową, lub podłącz 
  zasilacz sieciowy.
 b) Uszkodzenie obwodów elektronicznych. Skontaktuj się z serwisem.
2. Niewystarczająca, lub niska jasność świecenia.
 a) Zbyt niski poziom baterii. Wymień baterię na nową, lub podłącz 
  zasilacz sieciowy.
3. Różnice w teście baterii przy różnych stopniach świecenia lampy.
 a) Test pokazuje ilość mocy w zależności od obciążenia.
4. Nie działa zdalne sterowanie lampy.
 a) Zbyt duża odległość nadajnika od odbiornika. Zmniejsz odległość.
 b) Lampa działa na innym kanale. Zmień kanał.
  

4. Najczęściej spotykane problemy i rozwiązania

 Lampa YN608
 Uchwyt ręczny
 Pilot do bezprzewodowego sterownia lampą
 Pokrowiec na lampę
 Gwarancja
  

5. Zawartość zestawu



Źródło światła
608 diod LED - wersja 5500K

Temperatura barwowa 5500K; 3200K-5500K

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥95

Kąt emisji światła 55°

Zakres regulacji mocy 0 - 99%
Strumień światła 4864lm
Żywotność ogniwa led ≥50000h

Moc 36.5W

90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
tel. 42 239-47-77, e-mail: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl
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7. Dane techniczne

Zasięg zdalnego sterowania do 15m

Źródło zasilania Zasilacz 8V 5A lub 2x akumulator NP-F
Wymiary 525 x 525 x 60 mm
Masa 1.79 kg

po 304 diody LED 3200 i 5500K - wersja REG 

6. Obsługa i konserwacja lampy

Przed pierwszym użyciem lampy należy dokładnie skontrolować, czy obudowa nie posiada 
śladów uszkodzeń mechanicznych, blokady przegubów i akcesoriów działają pewnie, 
a diody LED lub ich maskownica nie są popękane, i nie mają śladów zabrudzeń. 
W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek wad nie należy uruchamiać lampy przed ich 
usunięciem. W przypadku problemów niemożliwych do usunięcia samodzielnie, należy 
skontaktować się z dystrybutorem lampy lub sprzedawcą.

 

1. Lampę należy przechowywać w suchym miejscu. Po zakończeniu pracy należy 
 przed spakowaniem odczekać aż do całkowitego ostygnięcia. 
2. Diody LED muszą być utrzymywane w czystości. W przypadku zabrudzenia 
 należy je usunąć przemywając miękką czystą szmatką nasączoną alkoholem. 
 Przed czyszczeniem diod LED należy koniecznie wyłączyć lampę i 
 odłączyć przewód zasilający.
3. W przypadku pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia na elementach lampy 
 może się gromadzić wilgoć. Po ustawieniu lampy należy odczekać kilkanaście 
 minut, aż do usunięcia wilgoci.
4. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła,
 promieniowania lub wody. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł 
 otwartego ognia.
5. Nie umieszczać w bezpośredniej bliskości lampy materiałów łatwopalnych.
6. Podczas pracy, lampa powinna znajdować się na statywie stojącym na stabilnym
 podłożu. W innych przypadkach należy korzystać z dostarczonego w zestawie
 uchwytu ręcznego.
7. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek lampy, gdyż grozi 
 to porażeniem prądem elektrycznym, a także uszkodzeniem sprzętu i utratą 
 gwarancji. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem lampy, należy 
 przede wszystkim zapoznać się z poniższymi poradami, przed podjęciem 
 decyzji o odesłaniu lampy do dystrybutora/serwisu.

 

UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania
o tym klientów.


