
Nazwa: pilot zdalnego sterowania migawką aparatu
Producent: YouPro
Model: YP-870 II
Wersja modelu: E2
Łączność: bezprzewodowa / przewodowa (z kablem bez
odbiornika)
Częstotliwość łączności: 2,4 GHz
Kanały łączności: 32
Zasięg łączności: do 100 m
Budowa / zawartość zestawu: 

• pilot / nadajnik sterujący funkcjami migawki aparatu
• odbiornik sygnału pilota
• kabel łączący odbiornik z body aparatu

Zasilanie części zestawu: 
• pilot / nadajnik sterujący funkcjami migawki aparatu – 2

baterie / akumulatorki AAA 1.5V
• odbiornik sygnału pilota – 2 baterie / akumulatorki AAA 1.5V

Model nadajnika (pilota): YP-870 Tx
Model odbiornika: YP-870 Tx Rx II
Ekran LCD nadajnika: LCD / podświetlany na niebiesko
Ekran LCD odbiornika: LCD / podświetlany na niebiesko
Połączenie przewodowe odbiornik body aparatu: mini jack / wybrana wersja body (FUJIFILM micro 
USB)
Montaż odbiornika: gorąca stopka body aparatu
Dwustopniowy przycisk migawki nadajnika: TAK / zgodny a autofokusem
Czas czuwania: 

• nadajnik do 1000 godzin
• odbiornik do 300 godzin

Wymiary:
• nadajnika – 13,5 x 4 x 1,5 cm (długość / szerokość / grubość)
• odbiornika – 6,5 x 3,5 x 1,9cm (długość / szerokość / grubość)

Waga elementów: 
• nadajnik – 45 g bez baterii / 75 g z bateriami
• odbiornik – 30 g bez baterii / 60 g z bateriami
• kabel – 15 g

Waga zestawu: 
• bez baterii – 90 g
• z bateriami – 150 g

Ważniejsze funkcje:
• zdjęcia pojedyncze / zdjęcia seryjne – od 1 do 99 / bez ograniczeń (do wyczerpania baterii aparatu)
• BULB / maksymalny czas otwarcia migawki – 99 godzin / 59 minut / 59 sekund
• samowyzwalacz / od 1 do 59 sekund
• zdjęcia pojedyncze / zdjęcia seryjne – seria szybka, seria powolna / liczba klatek programowana, lub tak

długo jak trzymany jest przycisk migawki (do wyczerpania baterii aparatu)
• timer – od 0 sekund do 99 godzin 59 minut 59 sekund w 1 sekundową gradacją
• interwałometr – ustawienie czasu i ilości wykonanych ujęć w każdej serii, oraz opóźnienia pomiędzy 

kolejnymi nimi / regulacja ilości serii do powtórzenia
Kompatybilny z automatyką aparatów: FUJIFILM X-Pro1, X-Pro2, X-T1, X-T2, X-T10, X-T20, X-E2, X-
E2S, X-E3, X-M1, X-A1, X-A2, X-A3, XQ1, X100F, X100T, X70, X30
Inne warianty: TAK

• DC0 – NIKON D810, D800, D800e, D700, D500, D5, D4, D300, D300s, D3, D3s, D3x, D2,D2H, D2X,

 1                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia,
nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Zdjęcia modeli obiektywów fotograficznych, zostały pobrane ze stron producentów, oraz chińskiej platformy
handlowej Aliexpress, ich prezentacja służyła wyłącznie zilustrowaniu zagadnień poruszanych w recenzji. Żadna część recenzji nie jest ofertą handlową, nie powstała też na zlecenie firm trzecich. 



D200, D100, D1, D1H, D1X, F100, F90, F90X, N90s, F6, F5 / FUJIFILM S5 Pro, FUJIFILM S3 Pro, 
Kodak DSC 14n

• DC2 – NIKON D750, D7200, D7100, D7000, D610, D600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3300, D3200, D3100, D90, DF, P7700

• N3  -- Canon 7D, 7D II, 6D, 50D, 5D II, 5D III, 5D, 5DS, 40D, 30D, 20D, 10D, 1D, 1DS, 1DX, 1Ds 
Mark II, 1Ds Mark III, 1Ds Mark IV, EOS 1V

• E3 – Canon 80D, 760D, 750D, 700D, 70D, 650D, 600D, 60D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 
1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 100D, SX50, G10, G11, G12, G12X / Pentax K-5, K-5 II, K-7, K30, 
K20D, K10D, K100D, K110D, K200D / SAMSUNG GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX100, NX11, 
NX10, NX5

• S1 – Sony DSLR α900, α850, α800, α700, α560, α550, α500, α450, α400, α350, α300, α200, α100, α99,
α77, α65, α57, α55, α35, α33 / Konica Minolta DIMAGE a2, a1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D

• S2 –  Sony α7,  α7R, α7S, α7 II, α7S II, α7R II, α6300, α6000, α5100, α5000, α3000, HX300, HX50, 
HX60, RX100 II, RX100 III, α58, NEX-3NL

• L1 – Panasonic-Lumix DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ30, DMC-FZ150, DMC-FZ30K, DMC-
FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, LC-1, L1, L10, G10, G3, G2, G1, GF1, GH4, GH3, GH2, GH1, 
GX1, G5, DMC-FZ200, DMC-FZ100, FZ1000, GX8, GX7 / Leica: DIGILUX2 /  DIGILUX3

• UC1 – Olympus E-620, E-600, E-550, E-520, E-510, E-450, E-420, E-410, E-100, E-30, E-MP1, E-
M10, E-M5 II, E-M5, E-M1, PEN-F, E-PL7, E-PL6, E-PL5, E-PL3, E-PL2, E-P5, E-P3, EP-2, EP-1, 
SP-590UZ, 570UZ, 565UZ, 560UZ, 550UZ, 510UZ, 810UZ, SZ-300MR, SZ-20, SZ-11, XZ-11

• CB1 – Olympus E1, E3, E10, E20, E5
Gwarancja: TAK / producenta / 12 miesięcy
Polski serwis: NIE
Zakupiono: Chiny / internetowa platforma handlowa AliExpress
Cena w chwili zakupu: 26,57$ / 99,70zł (dla ceny dolara US 3,75zł)

Przeznaczenie:
Bezprzewodowy zestaw umożliwiający zdalną kontrolę pracy migawki aparatu, pozwalający na pracę w kilku
programowalnych trybach pracy,  w tym samowyzwalaczem, bulb i  interwałometrem, dostępny dla różnych
typów aparatów.

Tytułem wstępu – dylematy fotografujących...
Każdy system fotograficzny na który postawiliśmy ma swoje zalety i wady, z pewnością im bardziej jest to
popularny producent, tym łatwiej można do niego dokupić różnego rodzaju akcesoria, w tym obiektywy, nie
tylko nowe, ale starsze z drugiej ręki, na dobrze zaopatrzonym runku wtórnym. Jednak i w ich przypadku nie
brak luk wśród akcesoriów, które na szczęście szybko wypełniają niszowe firmy, w tym oczywiście marki
Chińskie. Problem ten jak już wiele razy to było poruszane w artykułach i recenzjach dostępnych na mojej
witrynie w szczególności dotyczy takich marek jak FUJIFILM, która pomimo olbrzymich zalet swych matryc,
nie zmiennie i z uporem od lat po macoszemu traktuje kwestie dostępności dodatkowych akcesoriów dla
swych aparatów. 

Jednym z takich szalenie istotnych akcesoriów jest z cała pewnością rozbudowany pilot, lub inaczej wężyk
spustowy, wyposażony w opcję nie tylko banalnego wyzwolenia migawki, ewentualnie jeszcze funkcji BULB
(otwarcia migawki aparatu na określony przez użytkownika czas), jak ma to choćby miejsce w przypadku
oryginalnego wężyka spustowego do wielu aparatów z serii „X” FUJIFILM – modelu RR90, rzecz rozbija się o
dostęp  do  pilotów pozwalających  ominąć  ograniczenia  samowyzwalacza,  posiadającego  programowalne
tryby rejestracji sekwencji zdjęć, oraz inne rozbudowujące funkcjonalność aparatu. Równie ważną kwestią
jest  możliwość  zdalnego wyzwolenia  migawki  aparatu,  z  zachowaniem pełnej  funkcjonalności  autofokusu.
Umożliwi nam to choćby wykonanie własnego, czy z przyjaciółmi zdjęcia w terenie, ale też i wykonywanie
fotografii makro gdzie każde dotknięcie korpusu potrafi zmienić wycyzelowaną głębię ostrości. Tych właśnie
wszystkich funkcji brak w takim prostym wężyku... 
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Częstym problemem jest brak, skąpa ilość, lub mocno ograniczona funkcjonalność dodatkowych akcesoriów do danego systemu fotograficznego, tu przykład po lewej przykład
oryginalnego wężyka spustowego do aparatów FUJIFILM model RR-90, który pomimo banalnej i nie pozwalającej na zbyt wiele funkcjonalności kosztuje około 140 – 160zł, w środku i po

prawej jego tańsze zamienniki Chińskiej marki JJC, kosztujące od kilkunastu złotych w przypadku zakupu bezpośredniego w Chinach, po kilkadziesiąt złotych w naszym kraju, są to jednak
nadal dokładnie te same proste umożliwiające tylko proste wyzwalanie migawki wężyki...

Dla porządku dodać tu trzeba oczywiście że w chwili obecnej wszystkie modele wężyków, tudzież pilotów,
przewodowych i bezprzewodowych, powoli odchodzą do lamusa, zastępowane rewelacyjną funkcją łączności
bezprzewodowej WiFi, Bluetooth, rzadziej NFC, w przypadku korpusów wyposażonych w taką opcję łączności.
Powstają  dla  nich  coraz  liczniejsze  aplikacje  na  smartfony,  umożliwiające  jeszcze  bardziej  rozbudowaną
kontrolę migawki i parametrów zdjęcia. Szkopuł jednak w tym że w wielu przypadkach bywa tak że to sami
producenci  ograniczają  możliwości  obsługi  zdalnej  swych  aparatów,  jak  choćby  w  przypadku  mojego
FUJIFILM X-M1, który pomimo że  posiada  funkcję  łączności  zdalnej  ze  smartofnem poprzez  WiFi,  ma ją
celowo ograniczoną tylko do przesyłania fotografii... i właśnie tu w sukurs wchodzą rozwiązania pośrednie,
jednym z nich są bardzo udane, o świetnym stosunku ceny do jakości piloty przewodowe i bezprzewodowe
Chińskiej marki YouPro i takiemu właśnie modelowi przyjrzymy się w tej recenzji.

Dobrej jakości wężyk spustowy, tudzież pilot, o rozbudowanej funkcjonalności umożliwia komfortowe wykonanie zdjęcia samemu sobie, lub paczce przyjaciół, oraz rozbudowane fotografie
z kilku, czy nawet kilkudziesięciu klatek, wreszcie umożliwia też komfortową kontrolę czasu naświetlania w trybie BULB / zdjęcie po lewej wykonano omawianym bezprzewodowym

zestawem marki YouPro składającego się z zestawu: pilot (nadajnik) YP-870 II, oraz odbiornikiem YP-870 Tx Rx II / fotografia po prawej wykonana została z użyciem w wariancie
przewodowym pilota YouPro YP-870 – fotografia zarejestrowana w trybie BULB f/11 czas naświetlania 5 minut 300 sekund, filtr HOYA ND8 + polaryzacyjny Marumi DHG Circular P.L.D

Zakup, rys z przeszłości i pierwsza wrażenia...
Tak tak, wiem pomyślicie on znów o Chinach, pewnie zaraz będzie znów też o AliExpress... cóż w istocie nie
inaczej, trudno mi bowiem wyobrazić sobie bardziej korzystne finansowo zakupy, ba... w wielu przypadkach
tylko i wyłącznie tam można kupić różne rzeczy, akcesoria, nie dostępne w ogóle, lub za bajońskie pieniądze u
nas, jak choćby w przypadku  niedawno prezentowanego w recenzji obiektywu stałoogniskowego Chińskiej
marki  7artisant  o  ogniskowej  25mm i  świetle  f/1.8 (<<recenzja  tutaj>>),  Chiny  można  lubić  lub  nie,  ale  z
pewnością trzeba to jasno powiedzieć że to już nie te czasy w których ich produkty były synonimem tandety,
zresztą  tak  naprawdę  nigdy  nie  było  to  do  końca  zgodne  z  prawdą,  gdyż  jakość  towaru  zawsze  jest
bezpośrednio  związana z  tym ile  za  niego  chcemy zapłacić.  Ten z  kolei  temat  obszernie  był  opisany w
artykule „Co z tymi Chinami?” (<<tutaj>>) do zapoznania się z którym oczywiście serdecznie zapraszam. 

Dobrze więc Chiny i  oczywiście AliExpress...  pilota bezprzewodowego marki  YouPro model YP-870 II  do
aparatu FUJIFILM X-M1, zakupiłem jak zawsze z opcją darmowej przesyłki za 26,57$, co równa się około
99,70zł (dla ceny dolara US 3,75zł). W tym miejscu możecie pomyśleć że to wcale nie tak mało... nic jednak
bardziej mylnego, dostępne nieliczne, rozbudowane piloty do serii „X” FUJIFILM w naszym kraju kosztują od
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http://zyciepisanegorami.pl/7artisans-25mm-f1-8
http://zyciepisanegorami.pl/co-z-tymi-chinami


140zł w najprostszych wariantach bezprzewodowych, gdzie ich funkcjonalność ograniczona jest do minimum
jak choćby w przypadku pilota również Chińskiej firmy JJC model JM-R, po 215zł dla pilota tej samej marki
JJC model WT-868 i dalej wzwyż aż do około 300zł, co więcej oryginalny – ten banalny przewodowy wężyk
spustowy marki FUJIFILM model RR90 kosztuje bagatela 100zł. Jak więc widzimy w tym kontekście 100zł za
model  o  bardzo  rozbudowanej  funkcjonalności,  o  czym będzie  dalej  nie  wydaje  się  już  tak  wygórowaną
kwotą... 

Praca z zaawansowanym o rozbudowanych możliwościach kontroli czasu otwarcia migawki pilotem pozwala na praktycznie dowolne kreowanie obrazu, w tym plastyki ruchu. Oba zdjęcia
wykonano zestawem bezprzewodowym YouPro YP-870 II, po lewej zdjęcie o dłuższych czasach otwarcia migawki złożone z 16 klatek, po prawej ujęcie o krótkim czasie otwarcia migawki

składające się z dwóch klatek, gdzie ekspozycja była ustawiona dla pierwszej klatki na dół kompozycji, a druga na niebo, pozwoliło to na doświetlenie obu części planu.

Pilot YouPro model YP-870 II dotarł do mnie po 21 dniach od chwili zakupu, tu spuśćmy zasłonę milczenia na
fakt że z Chin do Polski dotarł on w...  cztery dni,  a pozostałe 17 leżakował w urzędzie celnym i naszych
placówkach pocztowych. Gdy wreszcie jednak szczęśliwie trafił on w moje ręce w dużą ulgą przyjąłem że
przetrwał on trudny podróży bez żadnego uszczerbku. Tu pora na ujęty w nagłówku „rys historyczny”, tak się
bowiem składa że samego pilota, tudzież interwałometru marki YouPro model 870 używam od września 2015
roku i  służyłby pewnie nadal gdyby nie  fatalny w skutkach upadek podczas jego z górskich wypadów na
kamienie, a że nie był to pierwszy to skumulowana ilość uderzeń w końcu doprowadziła do jego uszkodzenia.
Dodajmy tu jednak że przez te blisko trzy lata towarzyszył mi podczas blisko 100 wypadów terenowych, jak i
fotografowania w domowym studiu. Nie straszne były mu tęgie mrozy, ani upały, nigdy nie zawiódł. 

Zanim zdecydowałem się na zakup zestawu bezprzewodowego przez trzy lata użytkowałem dokładnie tego sam model pilota marki YouPro YP-870 w wersji przewodowej, przez cały ten czas
sprawował się on idealnie, bezproblemowo służąc podczas dziesiątek wypadów terenowych o każdej z pór roku, jak i w domowym studio.

Przez te kilka lat zdążyłem dobrze poznać jego wady i zalety. Tych ostatnich doprawdy nie udało mi się
znaleźć, w przeciwieństwie do licznych zalet. Ze względu na dokładnie taką samą funkcjonalność pilota w
zestawie przewodowym i bezprzewodowym, w recenzji pojawią się odwołania do wcześniej użytkowanego.
Wreszcie jednak gdy zakończył on swój żywot, co oczywiście jak to zazwyczaj bywa miało miejsce w najmniej
odpowiednim momencie gdy akurat taki pilot potrzebny był mi na gwałt, nadeszła pora na zakup następcy.
Upewniony  przez  lata  pracy  z  tym  urządzeniem  co  do  jego  jakości  i  skuteczności,  tym  razem  już  nie
zachowywałem wcześniej ostrożności, gdy jeszcze nie wiedziałem czy pilot ten się sprawdzi, decydując się na
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droższy o 10$ (sam pilot to wydatek około 15$ US) zestaw bezprzewodowy. 

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870

Skoro wątek z przeszłości za nami, pora powrócić do teraźniejszości, przyjrzymy się zakupionemu zastawowi.
Pilot otrzymałem w estetycznym kartowym opakowaniu, wewnątrz którego w plastikowej formie osadzono
pilota, tudzież nadajnik, obok zaś odbiornik. Pod nimi znalazłem jeszcze przewód łączący odbiornik z body
aparatu, oraz skróconą instrukcję obsługi, w języku angielskim i chińskim. Z pewnością jedną z rzeczy od razu
zwracających  uwagę  jest  bardzo  dobrej  jakości  wykonanie  elementów  zestawu,  brak  jakichkolwiek
nadlewek  tworzywa,  niestarannego  wykończenia,  czy  złego  spasowania  elementów.  Zostały  one  bardzo
precyzyjnie połączone, nic nie trzeszczy, nie ma żadnych luzów. Szybki wyświetlaczy LCD zarówno w pilocie,
jak i odbiorniku zaklejono dla ochrony folią, oczywiście elementy zostały wykonane z tworzywa, trudno tu
wyobrazić sobie jednak inny materiał, a ten użyty  cechuje się bardzo dobrą jakością, nie wykazuje tendencji do
kruszenia, przesadnego rysowania, ani pękania podczas upadku z małej wysokości na trawę, czy ziemię. Tak
tak, zapewne zastanawiacie się skąd takie wnioski tylko na podstawie pierwszych oględzin zestawu, tu właśnie
odwołuję się bowiem do doświadczeń użytkowych pilota  YouPro 870, gdzie podczas kilku lat intensywnego
wykorzystywania w terenie, notorycznego noszenia w kieszeni z różnymi drobiazgami nie powstały na jego
obudowie żadne większe rysy. 

Zakupiony bezpośrednio w Chinach na platformie AliExpress pilot bezprzewodowy marki YouPro model YP-870 II składający się z pilota (nadajnik) YP-870 Tx, oraz  odbiornika: YP-870 Tx Rx
II – zestaw od początku zrobił jak najlepsze wrażenie, starannie opakowany, oraz wzorowo wykonany z dobrej jakości materiałów...

Inaczej ma się nieco jednak sprawa w przypadku samej szybki chroniącej ekran LCD, tu faktycznie tworzywo
z której ją wykonano cechuje się nieznacznie większą wrażliwością na zarysowania. Tu pora też wspomnieć
że  zarówno  górny  panel  odbiornika,  jak  i  nadajnika  (pilota)  w  całości  wykonano  z  takiej  właśnie
przeźroczystego tworzywa, o wysokim połysku. Wykazuje on dużą tendencję z racji wykończenia do łapania
wszelkich zabrudzeń, w tym odcisków palców. Nie wpływa to oczywiście w żaden sposób na funkcjonalność
samego  urządzenia,  może  jednak  przeszkadzać  estetom,  warto  tu  więc  zadbać  o  właściwy  transport
urządzenia, by zminimalizować ryzyko zarysowania. Na górnym panelu dodano również nadrukowaną srebrną
farbą od wewnętrznej  strony, podobnie zresztą jak i  opisy samych przycisków, nadrukowane logo i  nazwę
marki, oraz modelu. Rozwiązanie takie eliminuje ryzyko ich starcia w trakcie eksploatacji.
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Wyświetlacz na górnym panelu odbiornika ma malutkie rozmiary, wynoszące 7 na 20mm, ze względu na jego
funkcję nie było tu absolutnie potrzeby zastosowania większego, o samych funkcjach będzie więcej niżej, tu
więc dodajmy jeszcze tylko że jest on podświetlany na niebiesko, czas podświetlenia jest  stały i wynosi 5
sekund.  Po  bokach  obudowy  odbiornika  YouPro  YP-870  Rx  II  znajdziemy  umoszczono  symetrycznie  na
rantach  z  dwie  diody  sygnalizujące  na  zielono  pracę  urządzenia. Na  lewym  boku,  spoglądając  w
prawidłowym kierunku opisów przycisków i logo, dodano klasyczne gniazdo mini Jack 2,5mm. Służy ono do
podłączenia przewodem do body aparatu.

Odbiornik sygnału z pilota model YP-870 Tx Rx II wykonany został w całości z dobrej jakości tworzywa, jego górny panel przykryto w całości przeźroczystym tworzywem osłaniającym
niewielki ekran LCD o rozmiarze 7x20mm, od dołu na panel nadrukowano srebrną farbą nazwę marki, modelu, oraz funkcje dwóch widocznych na zdjęciu przycisków, dzięki takiemu

rozwiązaniu całkowicie wyeliminowano ryzyko starcia napisów, po bokach odbiornika widać okienka dwóch sygnalizujących pracę diod. Pilot łączy się z body aparatu za pomocą
dołączonego przewodu spiralnego zakończonego z jednej strony złączem mini Jack, a z drugiej wtyczką dopasowaną do danego body aparatu, tu w przypadku FUJIFILM jest mini USB.

Odbiornik wyposażono w stopkę umożliwiającą montaż na standardowej „gorącej stopce” body aparatu, lub
zewnętrznych  uchwytach,  również  ten  element  wykonano  z  tworzywa  sztucznego,  co  nie  musi  jednak
oznaczać z góry problemów, wszystko zależy od odporności tego elementu na ścieranie. Czy  z czasem ulegnie
od  wytarciu łapiąc luz na stopce wykaże dopiero dłuższe użytkowanie, na dziś,  po kilku miesiącach, mogę
jedynie stwierdzić że nic takiego nie ma miejsca. Z pewnością jednak mankamentem rozwiązania jest brak
pierścienia regulującego docisk do gorącej  stopki,  wyeliminowałby to całkowicie problem ewentualnego
luzu, czyniąc mocowanie pewniejszym. 

Odbiornik YP-870 Tx Rx II wyposażono w klasyczny uchwyt pozwalają na montaż do gorącej stopki aparatu, parowanie zestawu z body aparatu jest banalnie proste, przebiegającej
bezkonfliktowo, tu zestaw YouPro YP-870 II przygotowany do pracy z aparatem FUJIFILM X-M1

W dolnej części stopki nadajnika znajdziemy zatopiony w tworzywie korpusu klasyczny gwint statywowy 1/4
cala. Umożliwia nam to wybór metody mocowania, możemy więc zanotować go na body do gorącej stopki,
wszelkich uchwytów i sanek wyposażonych w taką, lub do zwykłego statywu oświetleniowego, to z kolei
należy  zaliczyć  na  plus  modelu.  Tuż  za  stopką  montażową  dostrzeżmy  zaślepkę  komory  baterii,  w  tym
przypadku dwóch baterii, lub akumulatorków AAA (cienkie paluszki) o napięciu 1,5V. Część ta zajmuje całą
dolną część obudowy i tak naprawdę to rozmiary samych baterii determinują wygląd i wielkość odbiornika.
Można tu oczywiście dywagować dlaczego nie zastosowano w takim razie na przykład pastylkowej baterii
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litowo-jonowej  CR2032,  pamiętajmy  jednak  że  wpłynęłoby  by  to  negatywnie  na  koszt  eksplantacji
uprzędzenia, po pierwsze są to droższe baterie, po drugie nie nadają się do ponownego ładowania jak klasyczne
akumulatorki AA, czy właśnie AAA. 

zdjęcia od lewej: większą część obudowy odbiornika zajmuje komora baterii, tudzież akumulatorków lub baterii AAA 1,5V, na zdjęciu widać też stopkę montażową, w jej części centralnej
dodano metalowy gwint 1/4 cala umożliwiający wybór metody montażu urządzenia, czy to do gorącej stopki body aparatu, czy statywu / Również pilot / nadajnik, wykonano w całości z
tworzywa sztucznego, jest to jednak odporne na zarysowania, nie wykazujące tendencji do pękania czy kruszenia tworzywo. Górną część pilota zajmuje przeźroczysty panel chroniący

ekran LCD, nadrukowano na nim również od spodu oznaczenia funkcji poszczególnych, wykonanych z takiego samego jak obudowa tworzywa przycisków.

Jak już wspomniałem pilot wykonany został również z tworzywa sztucznego, na plus należy tu zaliczyć jego
przemyślany, bardzo ergonomiczny kształt. Dzięki wcięciu w części środkowej i rozszerzającej się ku górze
formie leży on bardzo dobrze w dłoni,  jest też znakomicie wyważony, z włożonymi bateriami ciężar jest
przeniesiony  lekko w dół,  na  śródręcze,  co  dodatkowo poprawia  jego chwyt. Wszystkie  rogi  urządzenia
zostały lekko  zaokrąglone.  W dolnej  części  korpusu pilota  dodano  zaślepkę skrywającą  komorę  zasilania,
tudzież  dwóch  baterii,  lub  akumulatorków  AAA 1,5V. Inaczej  jednak  niż  w  przypadku  odbiornika  sama
komora nie determinuje tu wymiarów pilota, wydaje się raczej że jest to celowy zabieg projektantów w
kierunku  jak  poprawy  komfortu  użytkowanego. W  praktyce  bowiem  możliwe  prawdopodobnie  byłoby
zmniejszenie wymiarów urządzenia o połowę, umieszczając ekran i przyciski nawigacyjne nad samą komorą
akumulatorów. Uzyskalibyśmy wówczas rozmiary zbliżone do odbiornika, tudzież 6,5 cm długości, kosztem
zwiększenia jednak jego grubości z 1,5 do wartości przekraczającej zapewne 2 cm, a przede wszystkim znosząc
jego ergonomię.  Inaczej mówiąc coś za coś... osobiście wolę jednak by urządzenie było przede wszystkim
wygodne w użytkowaniu, nawet kosztem nieco większych gabarytów.

Pilot YP-870 Tx, tudzież nadajnik stanowiący serce systemu, wykonano z takiej samej jak odbiornik dobrej jakości tworzywa, cechuje się również bardzo dobrym wykończeniem i
spasowaniem elementów. Dolną część pilota zajmuje komora na baterie, podobnie jak w odbiorniku są to dwie baterie, lub akumulatorki AAA o napięciu 1,5V. Na uwagę zasługuje

ergonomiczny kształt modelu, z przewężeniem w części środkowej umożliwiającym pewny i wygodny chwyt, oraz znakomitym wyważeniem. W części centralnej dostrzeżemy duży,
wygodny, o dwu stopniowym skoku przycisk wyzwalania migawki, powyżej krzyżakowy przycisk nawigacyjny, oraz szereg przycisków funkcyjnych. Wszystkie odznaczają się wyraźnym,

lekko twardy skokiem, minimalizującym ryzyko przypadkowego wciśnięcia w kieszeni. 

Wróćmy do górnej  części  pilota  YouPro  870 Tx, jego  połowę zajmuje  panel  zasłaniający tu  już  znacznie
większy ekran LCD, o wymiarach 23x17mm, oraz przyciski służące do jego obsługi, w tym w dolnej części
tego elementu duży wielofunkcyjny przycisk krzyżakowy. Tuż poniżej, w części centralnej górnej części pilota
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dodano duży w srebrnej obwódce przycisk spustu migawki. Został on wykonany z takiego samego jak obudowa
tworzywa sztucznego.  Przycisk ten posiada tak jak klasyczna migawka, tu średnio twardy, dwustopniowy
skok.   Pierwszy  stopień  umożliwiający  ustawienie  autofokusu,  drugi  wyzwalający  migawkę. Powracają
jeszcze w rejon samego ekranu LCD, w linii poziomej znajdziemy pod nim cztery przyciski nawigacyjne, niżej
obok wspomnianego przycisku krzyżakowego dwa kolejne.

Wszystkie  przyciski  cechują  się  dość  twardy  i  dobrze  wyczuwalnym  skokiem,  zmniejsza  to  ryzyko
przypadkowego wciśnięcia w kieszeni. Ich główki wykonano z tworzywa sztucznego takiego samego jak
spust migawki i cała obudowa urządzenia. Podobnie jak w przypadku odbiornika tak i tu ekran LCD jest
podświetlany na niebiesko przez 5 sekund po włączeniu, lub wciśnięciu któregokolwiek przycisku.  Tu też
pewna  ciekawostka  w  obu  przypadkach  jest  to  bardzo  słabe  światło,  dobrane  tak  by  w  ciemnościach
umożliwiało bezproblemową obsługę, a równocześnie nie wypływało negatywnie na ekspozycję. Podobnie jak
w  odbiorniku,  wszystkie  napisy  określające  funkcję  danego  przycisku,  jak  i  numer  modelu  (YP-870  Tx)
nadrukowano srebrną farbą po wewnętrznej stronie panelu chroniącego ekran.  Jednym odstępstwem jest  tu
nadrukowane na dolnej części obudowy logo i nazwa marki. 

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota, tu jeszcze w wersji przewodowej, YouPro YP-870

Spoglądając na szczyt urządzenia, tuż powyżej nazwy modelu, dostrzeżmy kolejną diodę sygnalizującą pracę
urządzenia.  Jest to dioda dwukolorowa, w chwili wciśnięcia pierwszego stopnia przycisku migawki (pracy
autofokusu) świeci na fioletowo, po wciśnięciu spustu do końca na niebiesko. Spoglądając na górny rant
obudowy dostrzeżmy kolejne gniazdo 2.5mm mini Jack. Możecie się tu zastanawiać po co to gniazdo skoro
pilot ma współpracować bezprzewodowo z odbiornikiem? Jest to skutek dostępności różnych wariantów
tego  modelu,  zarówno  w  wersji  bezprzewodowej,  jak  i  przewodowej,  na  którym  jak  już  wiecie  sam
pracowałem od kilku lat. Poza tym jego obecność należy zaliczyć na duży plus, umożliwia ono podpięcie
samego pilota za pomocą dołączonego przewodu do body aparatu, w przypadku uszkodzenia odbiornika, lub
na przykład wyczerpania jego baterii.

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota YouPro YP-870, po lewej już w wersji bezprzewodowej z odbiornikiem YP-870 Tx Rx II, po prawej samym pilotem w wersji
przewodowej.

Na koniec tej części kilka słów o samym przewodzie, jest to klasyczny przewód spiralny, mający w postaci
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zwiniętej  około 37cm wraz z wtyczkami,  rozciągający się w razie takie potrzeby do około 80cm.  Dzięki
takiemu rozwiązaniu podczas użytkowania w zestawie z odbiornikiem bezprzewodowym kabel nie wisi luźno
pod  aparatem.  Podsumowując  do  wykonania  zestawy  użyto  dobrej  jakości  materiały,  wylegitymował  się
również  bardzo  dobrym wykonaniem,  niską wagą,  przemyślaną budową,  oraz  precyzyjnym spasowaniem
elementów. 

zdjęcia od lewej: Zestaw wyposażono w spiralny, rozciągający się przewód komunikacyjny dzięki czemu w postaci zwiniętej nie zwisa on luźno pod body aparatu. Przewód w pozycji
neutralnej – złożonej ma długość 37cm, natomiast rozciągnięty około 80cm. / Już od pierwszego połączenia z moim aparatem FUJIFILM X-M1 zestaw bezprzewodowy YP-870 II sprawdził się

znakomicie, zapewniając komfortową zdalną kontrolę migawki aparatu i ustawienia ostrości.

Tryby pracy...
Pora  na  część  znacznie  bardziej  interesującą,  wszak  obudowa  nawet  najwymyślniejsza  nic  nie  wnosi  w
funkcjonalność  modelu...  tu  też  jednak  wkraczamy na  przysłowiowy grząski  grunt.  Zwyczajowo  chińskie
urządzenia  posiadają  jedynie  ogólnikową,  co  gorsza  nieprecyzyjną  instrukcję  obsługi,  nie  inaczej  jest
niestety i w tym przypadku. Pomimo że opisano wszystkie tryby pracy zestawu YouPro 870 II , sposób ich
wyjaśnienia  bywa enigmatyczny,  oraz  nie  zawsze  oddające  stan faktyczny.  Wiele rzeczy trzeba po prostu
poszukać. Jedną z takich funkcji jest również stwierdzenie i tu raczej powiedziałbym że jest to przekłamanie
producenta, że podczas połączenia przewodowego pilota z body aparatu funkcja wyzwalania spustu migawki w
trybie zdjęć pojedynczych i seryjnych działa również bez... baterii. Jest to oczywiście nieprawda i nie ma
mowy o tym by urządzenie w ten sposób zadziałało. 

zdjęcia od lewej: odbiornik YP-870 Tx Rx II wraz z przewodem komunikacyjnym zamontowany i podłączony do aparatu FUJIFILM X-M1 / przykładowe zdjęcie wykonane za pomocą
bezprzewodowego zestawu YP-870 II, zaawansowane tryby pracy pozwalają na wygodną obsługę czasów otwarcia migawki aparatu, umożliwiając kreatywne kształtowanie plastyki obrazu

Dobrze przyjrzymy się  jednak temu co wiadomo,  przy czym zaznaczam że nie  będzie to  stricte  dokładny
przewodnik po funkcjach, co i jak zrobić, wymienię tu tylko funkcję przypisane poszczególnym przyciskom,
oraz ważniejsze z których korzystam w pracy sam. Powróćmy więc na początek do pilota, jako funkcjonalnego
serca urządzenia. Poniżej znajdziemy uproszczony schemat opisujący funkcję wszystkich przycisków na panelu
poniżej arkanu. Mamy tu spoglądając od lewej na rząd czterech przycisków poniżej ekranu LCD:
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opis funkcji poszczególnych przycisków i elementów pilota (nadajnika) YouPro YP-870 Tx

Zdjęcia seryjne / pojedyncze – przycisk 4
Przytrzymując przycisk S/L w części centralnej przycisku krzyżakowego (na schemacie 13) i korzystając z
wybieraka (strzałki +/- na schemacie 12 i 15) możemy wybrać: 

• CS – pojedyncze zdjęcie
• CL – wolna seria zdjęć
• CH – szybka seria zdjęć

pilot YouPro YP-870 Tx umożliwia wykonywanie między innymi zdjęć w trzech trybach rejestracji, tu od lewej: pojedynczej klatki / wolnej serii zdjęć / szybkiej serii zdjęć – funkcja rejestracji
serii zdjęć działa tak długo jak długo trzymany jest przycisk spustu migawki

BULB / przycisk 3 
Tryb umożliwiający otwarcie  migawki  aparatu na określony przez nas  samych czas.  Wciśnięcie  przycisku
migawki (7) uruchamia funkcję, a powtórne naciśnięcie kończy. W trybie tym możemy pozostawić migawkę
otwartą na maksymalny czas 99 godzin, 59 minut i 59 sekund. Pamiętajmy jednak by tryb ten mógł zadziałać
aparat  musi  mieć ustawiony  czas  otwarcia  migawki  w trybie  Bulb  („B”),  w przeciwnym razie  migawka
otworzy się i zamknie według czasu ustawionego w body, ze względu na jego nadrzędną funkcję (Masters).

Warto  też wspomnieć że ostateczna długość naświetlania ograniczona jest  również pojemnością baterii
aparatu,  lub  jego  ograniczenia  przez  producenta (na  przykład  w  przypadku  użytkowanego  przeze  mnie
FUJIFILM X-M1 maksymalny czas otwarcia migawki wynosi 60 minut). 
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Samowyzwalacz / przycisk 5
Tryb umożliwiający ustawienie opóźnienia otwarcia migawki w zakresie od 1 do 59 sekund.  W trybie tym
możemy również prócz opóźnienia ustawić ilość klatek do wykonania od 1 do 99, obsługa zmiany parametrów
odbywa się za pomocą przycisku krzyżakowego: 

• przycisk 13 – S/L – jego przytrzymanie powoduje wejście w tryb zmiany parametrów
• przyciski 10 i 14 (strzałki +/- ) umożliwiają zmianę wielkości opóźnienia samowyzwalacza (1 do 59

sekund) 
• wciśnięcie przycisku 13 – S/L, a następnie zmiana trybu funkcji przyciskami 12 i 15 (kursor w lewo i

prawo)  umożliwia  przejście  pomiędzy  wartością  czasu  opóźnienia,  a  ilością  zdjęć  do  wykonania,
których liczbę regulujemy tak samo jak w przypadku samego czasu za pomocą przycisków 11 i 14.

Wśród licznych możliwych zastosowań zaawansowanego zewnętrznego pilota kontrolującego migawkę aparatu są również wszelkiego rodzaju autoportrety, jak i fotografie makro. W tym
pierwszym przypadku uwalnia nas on od ograniczenia czasu samowyzwalacza w przypadku FUJIFILM X-M1 wynoszącego maksymalnie 10 sekund, w drugim gdzie głębia ostrości jest
bardzo mała, a przesunięcie body aparatu nawet o milimetr może oznaczać utratę ostrości obrazu niweluje problem wyzwalania migawki i ustawiania AF z body aparatu. Oba zdjęcia

wykonano pilotem YouPro YP-870, tu jeszcze w wersji przewodowej.

Interwałometr – Timer / przycisk 6
Najbardziej z rozbudowanych programów urządzenia, o bardzo dużym potencjale użytkowym. W trybie tym
mamy możliwość dokładanego zaprogramowania za pomocą kolejnych podświetlanych na górze ekranu trybów
pracy programu:

• DELAY – opóźnienie startu programu od zera (wówczas po uruchomieniu trybu za pomocą przycisku
START / STOP (na schemacie 11) program wystartuje natychmiast, do 99 godzin / 59 minut / 59 sekund
– w takim przypadku po zakończeniu programowania i uruchomieniu trybu za pomocą przycisku 11,
pilot rozpocznie odliczanie w tył aż do zera gdy rozpocznie rejestracje wedle zadanych wartości.

• LONG – długość otwarcia migawki aparatu dla każdego zdjęcia, od zera (uwaga – jeśli aparat pracuje w
trybie P, lub auto, migawka otworzy się na czas dobrany przez aparat) do do 99 godzin / 59 minut / 59
sekund.

• INTVL – odstęp (opóźnienie) pomiędzy kolejnymi zdjęciami w ramach zaprogramowanej sekwencji,
również tu mamy do wyboru  czas od jednej sekundy, do  99 godzin / 59 minut / 59 sekund. 

• N1 – liczba zdjęć do wykonania w sekwencji od 1 do 99
• RE – czas w jakim aparat będzie powtarzał powyższe, oraz liczba powtórzeń sekwencji, mamy tu do

wyboru:
◦ 99 powtórzeń sekwencji
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◦ 59 minut  /  59 sekund – czas  w jakim aparat  będzie  ponawiał  rejestrację  sekwencji,  minimalna
wartość to 1 sekunda

Pilot YouPro YP-870 Tx umożliwia między innymi pracę w takich trybach jak (od lewej): BULB, samowyzwalacza z programowalnym opóźnieniem od 1 do 59 sekund, oraz zaawansowanego
interwałometru – umożliwiającym rejestrację złożonych kompozycji, w tym kręgów gwiezdnych bez konieczności długiego ślęczenia przy aparacie...

Sama obsługa zmiany wartości danej funkcji trybu interwałometru odbywa się tak samo jak w każdym innym
trybie za pomocą przycisku krzyżakowego (przycisk S/L, +/-, oraz kursory lewo/prawo), natomiast program
uruchamiamy i kończymy za pomocą przycisku 11 – start / stop.

Odbiornik YouPro 870 Tx Rx II / zmiana wartości kanału nadajnika i odbiornika
Ostatnią funkcją o której trzeba jeszcze wspomnieć jest możliwość zmiany kanału radiowego pracy pilota, o
ile pracuje on w zestawie bezprzewodowym z odbiornikiem YP-870 Tx Rx II. Oba urządzenia, pilot (nadajnik) i
odbiornik umożliwiają wybór kanału od 01 do 32. Wybrany kanał reprezentowany jest przez liczbę w prawym
dolnym rogu ekranu pilota (nadajnika), oraz skrót CH, tak samo jest on reprezentowany na wyświetlaczu
odbiornika.

W przypadku nadajnika, tudzież pilota, zmiany dokonujemy wciskając krótko przycisk włączenia/wyłączenia
(na schemacie 8), po tej czynności zacznie migać wspomniany skrót w prawym rogu wyświetlacza, wartość
kanału zmieniamy za pomocą kursorów przycisku krzyżakowego +/- (11 i 14). Wybór zatwierdzamy za pomocą
przycisku S/L (13). Sprawa jest jeszcze prostsza w przypadku odbiornika YP-870 Tx Rx II, gdzie po włączeniu
urządzenia krótko wciskamy przycisk CH- lub CH+, wybieramy żądaną wartość w zakresie 01 do 32, po czym
po sześciu sekundach bezczynności tryb wyboru zakończy się automatycznie, lub wcześniej jeśli wciśniemy na
pilocie przycisk migawki. Uwaga! Oba urządzenia, to jest nadajnik i odbiornik muszą mieć wybrany ten sam
kanał pracy aby ich sparowanie było możliwe.
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Zestaw YouPro YP-870 II posiada regulowany tryb łączności bezprzewodowej obsługującej aż 32 kanały, ważne by wybrane kanały na odbiorniku i nadajniku były identyczne, tu jest to kana
pierwszy CH01, ustawiony domyślnie w zestawie. W przypadku odbiornika (po lewej) zmiana kanału odbywa się poprzez dwa przyciski funkcyjne CH- / CH+, natomiast w przypadku

nadajnika (po prawej) przez wciśnięcie przycisku Power / CH, a następnie dokonanie wyboru kanału kursorami +/-

Wydawać by się mogło po cóż taka opcja, na co aż 32 kanały obsługi? Sprawa nabiera sensu jeśli pracujemy z
rozbudowanymi systemami fotograficznymi, teoretycznie bowiem (jako że empirycznie nie mam możliwości
zweryfikowania stanu faktycznego) nadajnik może obsługiwać do 32 odbiorników, w takim przypadku by nie
dochodziło do nakładania się pasm danego odbiornika z nadajnikiem dla każdego z zestawów można ustawić
inny kanał. Funkcja przyda się również gdy w okolicy ktoś wykorzystywałby podobny zestaw obsługujący taką
jak wybrana przez nas wartość kanału.

Fotografie wykonane pilotem YouPro YP-870 Tx – zaawansowane możliwości kreatywnego kształtowania ruchu, otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości, tu dwa te same ujęcia rzeki
Soły, po lewej ujęcie składające się z 12 klatek zarejestrowanych za pomocą trybu interwałometru, z wykorzystaniem dodatkowych filtrów polaryzacyjnego Marumi DHG Circular P.L.D, oraz

ND HOYA 100, pozwalają oddać miękką fakturę płynącej wody, oraz dynamikę zmieniającego się szybko nieba z równym doświetleniem dolnego i górnego planu, po prawej zdjęcie
wykonane na krótkim czasie otwarcia migawki składające się z dwóch klatek o ekspozycji ustawionej na dolną i górną część kadru.

Dość teorii – czyli nieco o praktyce... 
Prawdziwym wyzwaniem jest czasem wykonanie zdjęć sobie samemu, lub paczce znajomych tak by wszyscy
uczestnicy wypadu znaleźli się na ujęciu. Samowyzwalacz obecny na pokładzie aparatu miewa często górną
wartość opóźnienia otwarcia migawki na poziomie tylko 10 sekund  (jak FUJIFILM X-M1), co wcale długim
czasem nie jest zważając na ten potrzebny na dotarcie do miejsce ujęcia i przyjęcie dogodnej pozy.  Sprawę
dodatkowo komplikuje tu trafność autofokusu, bo choć większość nowych modeli aparatów wyposaża się w
funkcję  rozpoznawania  twarzy,  nie  zawsze  działa  ona poprawnie,  wystarczą  okulary  słoneczne,  słabsze
światło, lub większa odległość by funkcja „przestrzeliła” ostrość.

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870

Jeszcze gorzej wygląda ta kwestia gdy zdjęcie wykonujemy właśnie sami sobie, a zależy nam na małej głębi
ostrości by wyodrębnić nas z tła, wówczas margines błędu AF jest jeszcze mniejszy... sam setki już pewnie
razy nabiegałem się tam i  z  powrotem do aparatu i  na miejsce ujęcie próbując trafić z ostrością,  jak i
planem. Właśnie z tych względów najczęściej rezygnowałem z trybu automatycznego doboru ostrości, na rzecz
trybu wyboru pola, lub ręcznego ustawienia ostrości. Wszystko to jednak powtarzane kilka – kilkanaście razy
na trasie potrafi doprowadzić najcierpliwszego do białej gorączki...  

Innym przykładem gdzie praca na samowyzwalaczu jest  niezbędna są wszelkiego rodzaju fotografie  wielu
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klatkowe, tudzież HDR. W takim bowiem przypadku wykonuje się serię, czasem nawet kilkudziesięciu ujęć, w
zależności  od  zamierzonego  przez  nas  efektu,  każde  z  innym  czasem  otwarcia  migawki.  Absolutnym
imperatywem jest  tu  oczywiście  solidny statyw,  tym nie mniej  zmiany parametrów ekspozycji  po każdym
ujęciu  na  body aparatu  mogą  doprowadzić  do  lekkiego  jego  poruszenia  względem wcześniejszego  ujęcia,
wszystko to wyjdzie podczas składania serii zdjęć w jedną klatkę, gdy to okaże się że poszczególne z nich są
względem siebie przesunięte, a przez to finalny obraz poruszony. W większości programów służących do takiej
obróbki możemy oczywiście wyrównać zdjęcia, ale funkcja ta nie zawsze działa poprawnie, czasem kasując nie
to o co akurat nam chodziło... w gwoli ścisłości, aby uniknąć takowych zarzutów, dodam że oczywiście sam
pilot nie umożliwia zmiany czasu otwarcia migawki, tę czynność muszę wykonać manualnie na aparacie,
prawdopodobieństwo  jednak  jego  poruszenia  jest  znacznie  mniejsze  niż  w  przypadku  konieczności
każdorazowego ręcznego wciskania spustu migawki i to właśnie wykonanie zdalne tej czynności umożliwia
nam omawiany zestaw marki YouPro.

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870 / W przypadku autoportretów  zewnętrzny pilot o regulowanym czasie
otwarcia migawki niweluje irytujący problem zbyt krótkiego czasu opóźnienia dostępnego z poziomu body, w przypadku FUJIFILM X-M1 10 sekund, co jest czasem o wiele za krótkim by

dojść na miejsce, oraz ustawic się w kadrze, w szczególności gdy zdjęcie jest rejestrowane jak tu za pomocą obiektywu o dłuższej ogniskowej (FUJINON XC 50-230mm) / przykład fotografii
składającej się z kilkunastu klatek, w gradacji czasu otwarcia migawki, w tym przypadku pilot eliminuje konieczność zwalniania migawki aparatu z poziomu body, gdzie wciskanie migawki

prawie zawsze powoduje lekkie przesunięcie aparatu względem kolejnych klatek.

Innym, można powiedzieć sztandarowym, przykładem gdzie sprawdzi się rozbudowany pilot, są wszystkie
nocne  ujęcia  o  długich  czasach  otwarcia  migawki,  w  tym  fotografii  kręgów  gwiezdnych.  Zanim  sam
zakupiłem  swój  pierwszy  bardziej  rozbudowany  pilot,  tudzież  wspomniany  już  przewodowy  model  870
Chińskiej marki YouPro, boleśnie mogłem się przekonać jak jego brak potrafi napsuć krwi podczas wypadów
terenowych,  oraz  ogranicza  możliwości  pracy  w  przypadku  bardziej  rozbudowanych  ujęć.  Również
dedykowany do FUJIFILM X-M1 wężyk spustowy RR-90 niczego nie rozwiązywał... 

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota YouPro YP-870, po lewej w wersji przewodowej, po prawej już w zestawie z bezprzewodowym odbiornikiem YP-870 Tx Rx II

Dopiero właśnie wpierw w wersji przewodowej, a obecnie bezprzewodowej, Chiński zestaw marki YouPro YP-
870 II radykalnie poprawił komfort pracy. Dzięki uwolnieniu pilota z kabla, skończył się problem z celnością
AF,  ilość jego pomyłek spadła radykalnie.  Pracując  w terenie,  oczywiście  w trybie manualnym,  ustawiam
samowyzwalacz aparatu na 10 sekund, wstępnie komponuję kadr i ostrość, wybierając interesujący mnie obszar
ostrzenia, lub (rzadziej) korzystając z automatyki, po czym spokojnym krokiem udaję się na miejsce ujęcia z
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pilotem w dłoni. Gdy jestem już gotów do zdjęcia po prostu wciskam spust migawki na pilocie YP-870 Tx do
połowy, dźwięk aparatu daje znać o złapaniu ostrości i już wciskamy migawkę do końca. Tu mam jeszcze 10
sekundowy zapas czasu by schować do kieszeni sam pilot :) Jest to doprawdy zupełnie nowa jakość pracy,
oraz co jeszcze ważniejsze pozwala minimalizować straty czasu na trasie i oczywiście oszczędzić nasze nerwy.
Podczas  wykonywania  takich  ujęć  kilkukrotnie  celowo sprawdziłem zasięg  układu  nadajnik  /  odbiornik,
znajdując się w odległości około 60 – 80 metrów od aparatu zestaw działał idealnie.

Mając do dyspozycji tak zaawansowane narzędzie jak zestaw YouPro YP-870 II kreatywne możliwości pracy ogranicza już przede wszystkim tylko nasz wyobraźnia, tu fotografie wykonane w
lutym 2018 roku, podczas przejścia ze Skrzycznego na Malinowską Skałę – zdalna kontrola AF, bez konieczności zwalniania migawki aparatu z poziomu body umożliwiała rejestrację
kilkunastu klatek o zmiennym czasie otwarcia migawki, które w połączeniu z dodatkowymi filtrami: polaryzacyjnym Marumi DHG Circular P.L.D, oraz prostokątnym z systemu Cokin –

połówkowym ND 0.6 – umożliwiło wykreowanie powyższego efektu dynamicznego nieba...

Trzeba tu też wspomnieć jednak o pewnych niedociągnięciach wśród wielu ważkich zalet, otóż zdarzyła mi się
kilkukrotnie sytuacja gdy aparat zawiesił się podczas pracy z zestawem, nie reagując w ogóle na zmiany
parametrów na pilocie, jak i wciśnięcie migawki. Są to jednak zdarzenia incydentalne i jak sądzę wynikające
z bliżej nieokreślonego konfliktu oprogramowania pokładowego FUJIFILM i tego obecnego w YouPro. Inną
drobną wadą, o której już nadmieniałem, jest źle funkcjonujący tryb samodzielnego wyłączenia przy dłuższej
bezczynności pilota i odbiornika. W tym przypadku podświetlanie ekranów LCD działa poprawnie i gaśnie
samoczynnie po kilku sekundach, niestety urządzenia pomimo długiej bezczynności nie zawsze wyłączają się
samodzielnie.  Zdarza się że funkcja zadziała poprawnie i zestaw wyłączy się po około 10 minutach, bywa
jednak i tak że pozostaje stale w trybie gotowości... 

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem bezprzewodowego zestawu marki YouPro model YP-870 II, po lewej zdjęcia składające z 16 klatek w gradacji czasu otwarcia
migawki z wykorzystaniem filtra polaryzacyjnego, oraz połówkowego systemu cokin ND i czerwonego, po prawej fotografia z wykorzystaniem dodatkowych filtrów polaryzacyjnego, oraz

połówkowego cokin ND i tabaczkowego

Jednak zalety wynikające z komfortu pracy z zestawem YP-870 II wielokrotnie przewyższają te doprawdy
drobne niedociągnięcia, tym bardziej że użytkownicy amatorskiej i starszej półprofesjonalnej klasy aparatów
FUJIFILM nie mają tu specjalnego wyboru, jako że dostępny wężyk spustowy RR-90 niczego nie załatwia, a
aplikacje pozwalające sterować body aparatu zdalnie z poziomu smartfonu dostępne są dopiero dla nowszych i
to nie wszystkich body tej marki. 

 15                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia,
nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Zdjęcia modeli obiektywów fotograficznych, zostały pobrane ze stron producentów, oraz chińskiej platformy
handlowej Aliexpress, ich prezentacja służyła wyłącznie zilustrowaniu zagadnień poruszanych w recenzji. Żadna część recenzji nie jest ofertą handlową, nie powstała też na zlecenie firm trzecich. 



Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem bezprzewodowego zestawu marki YouPro model YP-870 II, od lewej: w tym przypadku głębia ostrości była tak niewielka że nawet
niewielkie poruszenie body spowodowałoby zgubienie ostrości, zdalne wyzwolenie migawki wyeliminowało to ryzyko (podobnie może tu pomóc oczywiście samowyzwalacz, acz podczas

wciskania migawki aparatu zawsze może dojść do lekkiego przesunięcia body, znacznie bardziej więc komfortowe jest wykorzystanie zdalnego pilota) / możliwość zdalnego otwarcia
migawki aparatu umożliwia komfortowe wykonanie fotografii sobie, lub grupie znajomych, bez konieczności biegania od aparatu na miejsce ujęcia...

Zestaw YouPro 870 II służy mi nie tylko podczas wypadów terenowych, ale pełni również ważną rolę podczas
pracy  w  domowym  studio,  tudzież  właśnie  podczas  wykonywania  ujęć  testowanego  sprzętu,  szczególnie
odzieży  gdzie  z  racji  braku  innego  sam  odgrywam  rolę  modela  ją  prezentującego.  We  wszystkich  tych
zadaniach  zestaw sprawdza  się  znakomicie,  uwalniając  użytkownika  od  szeregu  irytujących  ograniczeń
aparatu. 

Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870

Dodajmy tu jeszcze kolejną ważna zaletę zestawu, potwierdzoną już wcześniej podczas pracy z pilotem YouPro
870 w wersji przewodowej, ma on, a jak wykazuje dotychczasowa praktyka również i odbiornik YP-870 Tx Rx
II, bardzo mały apetyt na energię, w istocie baterie w pilocie wymieniałem raz, dwa razy w roku, w obecnym
zestawie  po  trzech  miesiącach  jeszcze  wcale  i  to  pomimo  niedziałającej  dobrze  funkcji  auto  wyłączenia,
nierzadko zdarzyło mi się zapomnieć wyłączyć czy to pilot, czy odbiornik i tak sobie w stanie włączonym leżał
sobie nawet kilka dni...  po czym bez wymiany baterii  zabierałem go w teren i  nadal niezawodnie działał,
wskazuje to na naprawdę bardzo dobrą gospodarkę energią przez układy elektrownicze zestawu.
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Kolejne przykładowe fotografie zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870, od lewej: zdjęcia wykonane w trybie BULB / nagrodzona w konkursie
„Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2017” (fotorelacja z wydarzenia <<tutaj>>) składającego z kilkunastu klatek zarejestrowanych w trybie gradacji czasu otwarcia migawki

Na zakończenie...
Sądzę że po lekturze powyższej recenzji nikogo nie zaskoczy  moja jak najlepsza opinia na temat zdalnego
pilota Chińskiej marki YouPro model 870 II, owszem zestaw posiada kilka niedociągnięć, jak incydentalne,
bardzo  rzadkie  zawieszenie  automatyki  body  aparatu,  nie  do  końca  poprawnie  sprawującą  się  funkcję
samoczynnego  wyłączenia  odbiornika  i  nadajnika  w  trybie  dłuższej  bezczynności, oraz  co  jest  niestety
przypadłością  wszystkich  elektronicznych  urządzeń  kupowanych  bezpośrednio  w  Chinach,  enigmatyczną  i
nieprecyzyjną instrukcję obsługi,  są to jednak wszystko doprawdy drobne wady w porównaniu do ogromu
zalet jakie zestaw oferuje.

zdjęcia od lewej: ...ruszając z nowym zestawem w teren – tu zamontowanym na aparacie FUJIFILM X-M1, oraz statywie TRIOPO C-158 / Jezioro Żywieckie, 3 klatki w gradacji czasu otwarcia
migawki aparatu, filtr polaryzacyjny, oraz połówkowe ND i tabaczkowy systemu Cokin

Zestaw bezprzewodowy YouPro 870 II uwalnia nas od problemu zdanego wyzwolenia migawki, umożliwiając
wykonanie samodzielnie sobie, czy naszej paczce fotografii, umożliwia też wykonywanie zaawansowanych
fotografii  terenowych, w tym nocnych bez konieczności ślęczenia przy aparacie całymi godzinami, dzięki
obecności na pokładzie pilota YP-870 Tx programowalnego interwałometru. Na plus należy również zaliczyć
wzorowy stosunek ceny do możliwości pracy, wykonanie elementów zestawu z dobrej jakości materiałów, oraz
w sposób precyzyjny. Warto też z pewnością wspomnieć o wzorowym wyważeniu i ergonomii pilota, jak i
świetnej  gospodarce  energią.  Podsumowując  jeśli  wasze  body  nie  umożliwia  zdalnej  obsługi  z  poziomu
dedykowanej do tegoż aplikacji na smartfon, zestaw bezprzewodowy YouPro 870 II w wersji dopasowanej do
posiadanego aparatu może otworzyć przed wami drogę do zupełnie nowej jakości fotografii.
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http://zyciepisanegorami.pl/kozykozianie2017


Kolejne przykładowe fotografia zarejestrowane z użyciem pilota tu jeszcze w wersji przewodowej YouPro YP-870

Zalety:
• wzorowy stosunek ceny do jakości
• precyzyjne wykonanie z dobrej jakości materiałów
• dostępność wielu typów przyłączy dla danej marki aparatu
• duża ilość trybów pracy
• rozbudowany tryb interwałometru
• bardzo dobra łączność nadajnika i odbiornika na zweryfikowanym dystansie 80m (bez przeszkód 

pomiędzy układem)
• ergonomiczny kształt i wzorowe wyważenie pilota YP-870 Tx
• wzorowa gospodarka energią
• podświetlane i czytelne ekrany LCD
• niska waga całościowa i poszczególnych elementów zestawu
• proste parowanie
• możliwość wyboru spośród 32 kanałów łączności pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

Wady:
• incydentalne zawieszanie automatyki aparatu
• nie do końca dobrze pracująca funkcja samodzielnego wyłączenia podczas dłuższej bezczynności
• enigmatyczna i mało precyzyjna instrukcja obsługi
• brak pierścienia blokującego odbiornik na sankach gorącej stopki

Przydatne linki: 
• oficjalna strona marki YouPro: www.hkyoupro.com 

Opracowania powiązane / podobne w dziale „SPRZĘT”:
◦ obiektyw fotograficzny Chińskiej marki 7artisans model 25mm f/1.8
◦ konwerter makro RAYNOX DCR-250
◦ szyny nastawcze makro FOTGA model SKU062900
◦ aparat FUJIFILM X-M1
◦ obiektyw FUJIFILM FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS
◦ obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
◦ statyw fotograficzny TRIOPO C-158
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http://zyciepisanegorami.pl/triopo-c-158
http://zyciepisanegorami.pl/fujifilm-x-m1/9#26
http://zyciepisanegorami.pl/fujifilm-x-m1/8#k21
http://zyciepisanegorami.pl/fujifilm-x-m1#k4
http://zyciepisanegorami.pl/szyny-nastawcze-fotga-sku062900
http://zyciepisanegorami.pl/raynoxdcr250
http://zyciepisanegorami.pl/7artisans-25mm-f1-8
http://www.hkyoupro.com/


oficjalna strona marki:

www.hkyoupro.com

opracowanie i zdjęcia, z wyłączeniem fotografii w nagłówku, 
oraz wężyka RR-90 pobranego ze strony marki w celach demonstracyjnych:

Sebastian Nikiel
08.08.2018

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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