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Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi. Zachowaj tę broszurę by móc z niej skorzystać w przyszłości. 
Producent zastrzega sobie prawo do wpowadzania zmian w produkcie 
bez informowania o tym użytkowników.



Środki ostrożności

1. Należy unikać wystawiania lampy na działanie wilgoci i wody, 
gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.

2. Aby zapobiec spięciom, należy zawsze przed rozpoczęciem pracy 
upewnić się, czy baterie zostały założone zgodnie z oznaczeniem 
biegunowości.

3. Baterie i drobne części należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, 
aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. W przypadku gdyby taka 
rzecz miała miejsce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Nie wolno kierować lampy prosto w oczy z bliskiej odległości.

5. Należy ostrożnie używać lampy w obecności osób chorych i 
wymagających stałej opieki.

6. W przypadkach opisanych poniżej należy bezzwłocznie zaprzestać 
używania lampy i wyjąć baterie:

 • gdy lampa upadła lub została w inny sposób poważnie 
 uszkodzona tak, że wewnętrzne podzespoły lampy 
 znalazły się na zewnątrz
 • gdy z baterii wylał się elektrolit, należy wyjąć baterie 
 używając rękawiczek
 • lampa nadmiernie się nagrzewa, dymi lub wydziela 
 podejrzane zapachy

7. Nie wolno samodzielnie rozkręcać czy naprawiać lampy. 
Obwody elektryczne wewnątrz mogą być pod wysokim napięciem, 
co grozi porażeniem prądem elektrycznym.

8. W przypadku gdy lampa nie jest przez dłuższy czas używana, 
należy wyjąć baterie.
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Opis lampy

Palnik lampy

Odbłyśnik

Dyfuzor szerokokątny

Gniazdo synchro 2.5mm

Zaślepka

Zaślepka
Gniazdo zasilania
zewnętrznego

Gniazdo synchro PC

Gniazdo mocowania
bracketu

Gorąca stopka

Emiter wspomagania AF

Zewnętrzny czujnik 
pomiarowy

Czujnik filtrów

Czujnik transmisji
bezprzewodowej

Pokrowiec na lampę Etui na filtry kolorowe

Podstawka na lampę Adapter na filtry kolorowe Dwa filtry na palnik lampy
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<ON>  

<LOCK>

<OFF>

<MODE>
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Przycisk zwalniania blokady
obrotu palnika <PUSH>

Kontrolka komunikacji
radiowej <LINK>

Wyświetlacz LCD

Przycisk funkcyjny 2

Przycisk funkcyjny 1 Przycisk funkcyjny 3

Przycisk funkcyjny 4

Pokrywa baterii

Blokada pokrywy baterii

Pokrętło zasilania
Lampa włączona
Blokada pokrętła selekcji 
(lampa włączona)
Lampa wyłączona

Dioda potwierdzenia ekspozycji
lampą błyskową

Pokrętło wybierania

Przycisk wybierania/
zatwierdzania

Adapter odporny na
kurz i wodę

Przycisk zwaniania
blokady

Dźwignia blokady
stopki

Dioda gotowości lampy/
Przycisk błysku testowego

Przycisk trybu błysku

Przycisk funkcji 
bezprzewodowych

Ikony w niniejszej instrukcji

Oznacza pokrętło wybierania

Oznacza przycisk wybierania/zatwierdzania

Oznaczają, że dana funkcja pozostaje aktywna odpowiednio
przez 4, 6 lub 16 s po zwolnieniu przycisku

Ostrzeżenie zapobiegające problemom z fotografowaniem

Informacje uzupełniające
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Wyświetlacz LCD

Zoom lampy

Dyfuzor + ostrzeżenie o odbiciu

Ostrzeżenie o niewystarczającym zasięgu

Ogniskowa obiektywu
(pokrycie błysku)

Automatyczne

Ręczna regulacja

Automatyka błysku
E-TTL II/E-TTL

Automatyka błysku TTL

Standard

Priorytet liczby
przewodniej

Pokrycie równomierne

Błysk odbity

Błysk odbity
skierowany 7° w dół

Zamontowany adapter filtrów kolorowych

Ostrzeżenie o zastosowanych nie-
oryginalnych filtrów kolorowych

Wzrost temperatury (ograniczenie
korzystania z lampy)

Korekta ekspozycji
lampy błyskowej

Wartość korekty
ekspozycji lampy błyskowej

Poziom ekspozycji
lampy błyskowej

Synchronizacja z krótkimi
czasami (HSS)

Synchronizacja błysku
na drugą kurtynę

Sygnał dźwiękowy

Auto-zoom dla
rozmiarów czujnika

Funkcje indywidualne

Przysłona

Funkcje własne

Wskaźnik odległości

Metry

Stopy

Skuteczny zasięg błysku

Sekwencja FEB

Sekwencja FEB

Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym
momencie zastosowane
Funkcje wyświetlane nad przyciskami funkcyjnymi od 1 do 4 jak np.
 i   zmieniają się niezależnie od ustawień
Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD jest
podświetlony
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Wkładanie baterii
Zainstaluj cztery baterie AA/LR6

1. Otwórz pokrywę
Przesuń dźwignię blokady w lewą stronę (1), przesuń 
pokrywę w dół, a następnie otwórz pokrywę baterii (2).

2. Włóż baterie
Sprawdź czy bieguny + i - są odpowiednio skierowane,
zgodnie z informacją na komorze akumulatora. Rowki 
na bocznych powierzchniach komory baterii wskazują 
odpowiednie umieszczenie baterii - jest to wygodne
rozwiązanie w przypadku wymiany baterii w ciemnym
miejscu.

3. Zamknij pokrywę
Zamknij pokrywę komory baterii i przesuń ją w górę.
Poprawne zamknięcie pokrywy komory baterii jest
sygnalizowane charakterystycznym kliknięciem.

Podłączanie i odłączanie lampy

1. Podłącz lampę błyskową
Wsuń do końca stopkę mocowania lampy błyskowej
do gorącej stopki aparatu.

2. Zablokuj lampę błyskową
Przesuń dźwignię znajdującą się na stopce w prawą
stronę. 

3. Odłącz lampę błyskową
Trzymając wciśnięty przycisk zwalniania blokady,
przesuń jednocześnie dźwignię blokady w lewą stronę
i odłącz lampę.

    Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy 
należy wyłączyć jej zasilanie!
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Włączanie zasilania

1. Ustaw wyłącznik główny na <ON>
Rozpocznie się ładowanie lampy.

2. Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy
Stan kontrolki gotowości lampy zmienia się 
na zieloną (tryb Szybki Błysk gotowy) do czerwonej
(pełne naładowanie). Naciśnij przycisk błysku 
kontrolnego, aby uruchomić błysk testowy.

O trybie Szybki Błysk
Funkcja Szybki Błysk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową, gdy kontrolka gotowości
lampy świeci się na zielono. Liczba przewodnia wynosi od 1/2 do 1/6 pełnej mocy błysku,
ale jest możliwe fotografowanie z krótszym czasem ładowania przy mniejszych odległościach
fotografowania.
Ustaw tryb wyzwalania migawki na pojedyncze zdjęcia. Podczas wykonywania serii zdjęć
nie można korzystać z funkcji Szybki Błysk, a takzę w ustawieniu sekwencji FEB, ustawieniu
ręcznym (M) lub ustawieniu błysku stroboskowego (MULTI).

O automatycznym wyłączaniu zasilania
W celu zaoszczędzenia energii baterii zasilanie jest automatycznie wyłączane po okresie
bezczynności trwającym ok 90 s. Aby ponownie włączyć lampę, należy wcisnąć do połowy
spust migawki aparatu lub nacisnąć przycisk błysku testowego. 
Podczas fotografowania z lampą błyskową z wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji 
radiowej lub podczas fotografowania powiązanego (Linked Shooting) zasilanie zostanie 
automatycznie wyłączone po 5 minutach.

Instrukcja instalacji i podstawowe funkcje

    Szybki Błysk nie może być stosowany w trybie błysku <TTL>.

Funkcja blokady 
Ustawienie wyłącznika głównego w położeniu <LOCK> umożliwia wyłączenie przycisków
i pokręteł lampy błyskowej. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawień funkcji lampy
po ich ustawieniu. Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem symbol <LOCKED>
jest wyświetlany na panelu LCD (funkcje wyświetlane nad przyciskami funkcyjnymi 1-4 
nie są wyświetlane).

Podświetlenie ekranu LCD
Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD zostaje podświetlony na 
12 sekund. Podczas ustawiania funkcji podświetlenie trwa do zakończenia ustawiania.
Podczas normalnego fotografowania, fotografowania w trybie MASTER lub w trybie Linked
Shooting panel świeci się na zielono. W trybie SLAVE panel podświetla się na pomarańczowo.
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W pełni automatyczne fotografowanie z lampą
Ustawienie trybu fotografowania aparatu w położeniu <P> lub Pełna automatyka umożliwia
fotografowanie z lampą błyskową w trybie pełnej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL.

1. Naciśnij przycisk <MODE> i ustaw na <ETTL>. Sprawdź, czy nie są wyświetlane ikony
 lub    .
2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Czas naświetlania i przysłona są
wyświetlane w wizjerze. Sprawdź, czy ikona <    > zaświeciła się w wizjerze.
3. Po naciśnięciu przycisku migawki do końca nastąpi wyzwolenie błysku lampy i wykonane
zostanie jedno zdjęcie. Jeśli została uzyskana standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia
ekspozycji lampą błyskową zaświeci się na 3 sekundy.

Automatyczne dostosowanie kąta rozsyłu światła
do wielkości matrycy światłoczułej

Cyfrowe aparaty fotograficzne EOS mają jeden z trzech rozmiarów matrycy światłoczułej,
a efektywna ogniskowa założonego obiektywu zmienia się w zależności od modelu. Lampa
błyskowa automatycznie rozpoznaje wielkość matrycy i automatycznie stosuje optymalny
kąt rozsyłu światła dopasowany do efektywnej ogniskowej obiektywu w zakresie
od 20 do 200 mm. Jeżeli zostanie założona na odpowiedni aparat, na panelu LCD
ukaże się symbol <     >.

    Automatyczne dostosowanie kąta rozsyłu światła do wielkości matrycy światłoczułej
można wyłączyć (C.Fn-09)

Informacje dotyczące przekazywania informacji o
temperaturze barwowej

Funkcja ta optymalizuje balans bieli podczas fotografowania z lampą błyskową, przekazując
informacje o temperaturze barwowej do aparatu po wyzwoleniu błysku. Jeśli balans bieli
aparatu ustawiony jest jako <         > lub <    >, funkcja ta jest włączana automatycznie.
W dziale danych technicznych instrukcji aparatu znajdują się informacje na temat zgodności
z tą funkcją.
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Korekta ekspozycji lampy

Ustawianie korekty ekspozycji lampy przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku
tradycyjnej konfiguracji korekty ekspozycji. Korekta ekspozycji lampy może być określona 
w przedziale +/-3 stopni, co 1/3 stopnia.

1. Naciśnij przycisk <           >
Zostanie wyświetlony symbol <     > i wielkość
korekty ekspozycji lampy zostanie podświetlona.

2. Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy
Obracaj pokrętłem <        >, aby wprowadzić wartość
korekty ekspozycji i naciśnij <        >. 
„0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
Aby anulować korektę ekspozycji lampy, ustaw jej 
wartość z powrotem jako „0”.

Sekwencja FEB
Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą siły błysku. Funkcja ta nosi nazwę 
sekwencji FEB (ang. Flash Exposure Bracketing - sekwencja ekspozycji lampy błyskowej).
Można ją ustawić w przedziale +/-3 stopni, co 1/3 stopnia.

1. Naciśnij przycisk <           >
Zostanie wyświetlony symbol <      > i wyświetlacz
poziomu sekwencji FEB zostanie podświetlony.

2. Ustaw poziom sekwencji FEB
Obracaj pokrętłem <        >, aby ustawić poziom
sekwencji FEB i naciśnij <        >. „0.3” oznacza 
1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
Podczas stosowania równocześnie z korektą ekspozycji
lampy, sekwencja FEB jest wykonywana w oparciu o
ustawienie korekty ekspozycji lempy. Jeśli ustawiony
zakres sekwencji FEB jest większy niż +/-3 stopnie,
na końcu poziomu ekspozycji lampy zostanie
wyświetlony symbol <   > lub <   >.
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FEL: Blokada ekspozycji lampy
Blokada ekspozycji lampy pozwala zablokować prawidłowe ustawienie ekspozycji lampy
dla dowolnego fragmentu sceny. Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany symbol
<ETTL>, naciśnij przycisk <M-Fn> aparatu. W przypadku aparatów bez przycisku <M-Fn>
naciśnij przycisk <FEL> lub <     > (blokady AE).

Synchronizacja na drugą kurtynę/synchronizacja
z krótkimi czasami (HSS)

Fotografowanie z długim czasem naświetlania i synchronizacją na drugą kurtynę 
<       >umożliwia uchwycenie w naturalny sposób trajektorii poruszających się źródeł 
światła, jak np. reflektory samochodowe. Błysk jest wyzwalany tuż przed zakończeniem 
ekspozycji (zamknięciem migawki).
Funkcja synchronizacji z krótkimi czasami <    >(HSS) umożliwia synchronizację lampy 
błyskowej z dowolnym czasem otwarcia migawki. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku 
zdjęć portretowych z błyskiem wypełniającym, przy wykorzystaniu priorytetu przysłony.
Aby przełączać się między trybami synchronizacji należy nacisnąć przycisk <            >.

    W przypadku ustawienia czasu otwarcia migawki, który jest równy lub dłuższy od
maksymalnej wartości czasu synchronizacji błysku aparatu, symbol <    > nie pojawi
się w wizjerze. Synchronizacja z krótkimi czasami nie jest dostępna w trybie 
stroboskopowym.
Synchronizacja na drugą kurtynę działa szczególnie dobrze w trybie BULB aparatu. 
Po ustawieniu trybu <ETTL> lampy, lampa błyska dwa razy. Pierwszy błysk to przedbłysk
do określenia mocy błysku. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
Synchronizacja na drugą kurtynę nie jest dostępna podczas fotografowania z lampą 
bezprzewodową.
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Błysk odbity
Kierując głowicę lampy w stronę ściany lub sufitu można uzyskać efekt odbicia błysku
i oświetlenia w ten sposób obiektu. Pozwala to zmiękczyć cienie za obiektem i uzyskać
bardziej naturalny wygląd zdjęcia. Określa się to mianem błysku odbitego.

Zmiana kierunku błysku odbitego
Głowicę lampy można obracać w celu zmiany kierunku błysku odbitego naciskając
przycisk <PUSH>. Podczas fotografowania z błyskiem odbitym, ikona lampy na panelu
LCD zmieni się na <        >. Gdy głowica lampy zostanie obrócona przy ustawieniu
pokrycia błysku w pozycji <     > (automatyczne), pokrycie błysku zostanie ustalone
na 50 mm i symbol <---> zostanie wyświetlony na panelu LCD. Pokrycie błysku można
także ustawić ręcznie.

    Jeśli ściana lub sufit znajdują się zbyt daleko, odbity błysk może być zbyt słaby, 
przez co może wystąpić niedoświetlenie. 
Jeśli zdjęcie wydaje się zbyt ciemne lub lampka potwiedzenia ekspozycji lampą błyskową 
nie zaświeci się, zastosuj większy otwór przysłony (mniejszą liczbę przysłony) i spróbuj 
ponownie. W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia 
czułości ISO w aparacie. 
Aby uzyskać dobre odbicie, ściana lub sufit powinien być jednolicie biały. Jeśli powierzchnia
odbicia nie bedzie biała, zdjęcie może zostać zabarwione.

Fotografowanie z lampą z małych odległości

Jeśli opuścisz głowicę lampy w dół o 7° przytrzymując
przycisk <PUSH>, będziesz mógł fotografować obiekty
z niewielkich odległości, w granicach od 0,5 do 2 m.
Gdy głowica lampy jest skierowana w dół pod kątem 7°,
ikona lampy na wyświetlaczu LCD zmienia się na <       >
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Zoom: Ustawienia pokrycia błysku 
Dostępne są dwa ustawienia pokrycia błysku: „Automatyczne” i „Ręczne”. W ustawieniu
automatycznym, pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie zgodnie z ogniskową obiektywu.
W ustawieniu ręcznym można ręcznie ustawić pokrycie błysku w zakresie od 20 do 200 mm.

1. Naciśnij przycisk <            >
Wartość pokrycia błysku zostanie podświetlona

2. Ustaw pokrycie błysku
Obracaj pokrętłem <        >, aby ustawić pokrycie
błysku i naciśnij <        >. <    > wskazuje na ustawienie
automatyczne, a <    > wskazuje na ustawienie ręczne.

    Jeśli pokrycie błysku jest regulowane ręcznie, to należy ustawić pokrycie błysku szerzej niż
wynikałoby ze stosowanego obiektywu w celu uniknięcia przyciemnienia brzegów zdjęcia.
Po założeniu obiektywu o ogniskowej krótszej od 20 mm, na wyświetlaczu lampy zostanie
wyświetlone ostrzeżenie <            >. Podczas stosowania aparatu o matrycy mniejszej od
pełnoklatkowej ostrzeżenie <            > będzie wyświetlane wtedy, gdy rzeczywisty kąt 
widzenia obiektywu będzie szerszy od kąta widzenia obiektywu o ogniskowej 20 mm.

Dyfuzor
Poprzez zastosowanie wbudowanego w lampę dyfuzora można rozszerzyć zakres 
fotografowania z lampą błyskową, na obiektywy szerokokątne o ogniskowej do 14 mm
(kąty widzenia obiektywów EF 15 mm f/2,8 i EF 8-15 mm f/4L USM nie są obsługiwane).

1. Wyciągnij dyfuzor

2. Wepchnij z powrotem panel odblaskowy
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M: Ręczne ustawienie lampy błyskowej 
Siłę błysku lampy można ustawić w zakresie od 1/128 do 1/1 mocy, co 1/3 stopnia. Użyj
światłomierza do światła błyskowego, by określić ilość światła potrzebną do uzyskania
prawidłowej ekspozycji lampą błyskową. Zaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu
jako <Av> lub <M>.

1. Ustaw tryb błysku <M> 
Naciśnij na lampie przycisk <MODE>, ustaw na
pozycji <M>.

2. Ustaw siłę błysku
Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <            >.
Wartość siły błysku zostanie podświetlona. 
Obracaj pokrętłem <     >, aby ustawić siłę błysku
lampy i naciśnij przycisk <     >. Po wciśnięciu
do połowy spustu migawki aparatu zostaną 
wyświetlone odległośc fotografowania i ustawienie
przysłony.

Ręczny tryb lampy błyskowej z pomiarem
W przypadku używania lampy z aparatami serii EOS-1D istnieje również możliwość 
ręcznego ustawienia poziomu ekspozycji lampy. Jest to wygodne rozwiązanie podczas
fotografowania z niewielkich odległości. Zastosuj dostępną w sprzedaży kartę o
18% szarości.
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MULTI: Błysk stroboskopowy 
Podczas stosowania stroboskopowego błysku z długim czasem naświetlania można 
zarejestrować wielokretne obrazy poruszającego się obiektu na jednym zdjęciu, podobnie
do zdjęć poklatkowych. Można nastawić siłę błysku, liczbę błysków i ich częstotliwość
(ilość błysków na sekundę wyrażoną w Hertzach = Hz). Informacje o liczbie błysków w serii
można znaleźć w tabelach poniżej.

1. Ustaw tryb błysku <MULTI> 
Naciśnij na lampie przycisk <MODE>, ustaw na
pozycji <MULTI>.

2. Wybierz pozycję
Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <            > do regulacji
siły błysku, naciśnij przycisk <MULTI> do regulacji
liczby błysków i naciśnij przycisk <Hz> do regulacji
częstotliwości błysków. 

3. Ustaw wartość
Obracaj pokrętłem <     >, aby ustawić wartość i
naciśnij przycisk <     >. Powtórz kroki 2 i 3 w celu
ustawienia siły błysku, liczby błysków i częstotliwości.

Obliczanie czasu otwarcia migawki
Podczas błysku stroboskopowego migawka pozostaje otwarta aż do zakończenia serii błysków.
Aby obliczyć czas otwarcia migawki skorzystaj z poniższego równania, a obliczoną wartość 
ustaw na aparacie:Liczba błysków ÷ częstotliwość błysków = czas otwarcia migawki.

    Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, 
nie należy wykonywać więcej niż 10 kolejnych błysków stroboskopowych. Po ich wykonaniu
należy przerwać pracę na przynajmniej 15 minut. 
Do trybu <MULTI> nie można nastawić siły błysku wynoszącej 1/1 lub 1/2. 
Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „---” błyski będą kontynuowane do zamknięcia 
migawki lub wyczerpania źródła zasilania.

Siła błysku

Maksymalna liczba błysków stroboskopowych
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Maksymalna liczba błysków stroboskopowych cd.

Siła błysku

    Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „---” (wyświetlanie paska), maksymalna liczba 
błysków będzie następująca:

1 do 199 Hz

250 do 500 Hz

Siła błysku

Liczba błysków

Siła błysku

Liczba błysków

Ext.A/Ext.M: Zewnętrzny pomiar błysku
Błysk odbity od fotografowanego obiektu jest mierzony w czasie rzeczywistym przez 
zewnętrzny czujnik pomiarowy lampy. Gdy osiągnięta zostanie standardowa ekspozycja,
błysk jest wyłączany. 

Ext.A: Automatyczny zewnętrzny pomiar błysku
Umożliwia automatyczne fotografowanie z lampą błyskową. Siła błysku automatycznie jest
regulowana zależnie od czułości ISO i przysłony ustawionej w aparacie.

1. Ustaw tryb błysku <Ext.A>
Naciśnij przycisk <MODE> ustaw na <Ext.A>. Jeśli symbol <Ext.A> nie został wyświetlony
ustaw funkcję indywidualną C.Fn-05-2. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetlony
zostanie skuteczny zakres błysku.

    W trybie automatycznego zewnętrznego pomiaru błysku dostępne są: korekta ekspozycji 
lampy i funkcja sekwencji FEB.
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Ext.M: Ręczny zewnętrzny pomiar błysku
Można ręcznie wprowadzić wartości czułości wg ISO i przysłony ustawione w aparacie do
lampy. Siła błysku jest automatycznie regulowana zależnie od czułości ISO i przysłony.

1. Ustaw tryb błysku <Ext.M>
Naciśnij przycisk <MODE> ustaw na <Ext.M>.
Jeśli symbol <Ext.M> nie został wyświetlony ustaw
funkcję indywidualną C.Fn-05-3.

2. Ustaw tę samą wartość ISO co w aparacie
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <            >. Wartość
czułości ISO zostanie podświetlona. Obracaj pokrętłem
<     >, aby ustawić czułość ISO i naciśnij <     >.

3. Ustaw tę samą przysłonę co w aparacie
Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <            >. 
Przysłona zostanie podświetlona. Obracaj pokrętłem
<     >, aby ustawić przysłonę i naciśnij <     >.

Błysk modelujący
Naciśnięcie przycisku głębi ostrości aparatu powoduje wyzwolenie błysku ciągłego, trwającego
1 sekundę. Określa się go mianem błysku modelującego. Błysk modelujący umożliwia poznanie
rozkładu cieni na obiekcie oraz rozłożenia oświetlenia podczas fotografowania.

    Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, 
nie należy stosować błysku modelującego więcej niż 10 razy po kolei. Po 10 kolejnych neleży
przerwać pracę na przynajmniej 10 minut. 
Podczas fotografowania w trybie Live View błysk modelujący jest niedostępny.
Podczas normalnego fotografowania z lampą błyskową lub podczas stosowania lampy jako
jednostki MASTER podczas fotografowania bezprzewodowego, można wyzwalać błysk
modelujący za pomocą przycisku błysku kontrolnego (C.Fn-02)
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Filtr kolorowy

Gdy temperatura barwowa światła lampy reporterskiej i temperatura światła padającego
na obiekt są różne, w miejscach, na które nie pada światło lampy (jak np. tło), może
pojawić się nienaturalne zabarwienie. Poprzez zastosowanie dostarczonego filtra barwnego
dostosowującego światło lampy do światła padającego na obiekt, można zbliżyć
temperatury barwowe obu źródeł światła. Można też stosować w tym celu inne dostępne
na rynku filtry.

Filtry dostarczone w zestawie z lampą

Filtr

Pomarańczowy
(światło żarowe)

Gęstość

Niska

Wysoka

Efekt korekcji

Słaby

Silny

Zastosowanie

Koryguje do temperatury
barwowej światła żarowego

1. Zamocuj filtr w uchwycie
W sposób przedstawiony na ilustracji.

2. Zamontuj uchwyt na lampie
Zamontuj uchwyt na głowicy lampy w sposób
przedstawiony na ilustracji. Ikona lampy na
wyświetlaczu LC zmieni się na <       >.
Aby zdemontować uchwyt, wykonaj powyższą
procedurę w odwrotnej kolejności. Podnieś
dolne zatrzaski i zdejmij uchwyt z głowicy
lampy.

3. Wykonaj zdjęcie
Aby skorygować temperaturę barwową światła
lampy do temperatury barwowej źródła światła
ustaw balans bieli w aparacie na <   > i wykonaj
zdjęcie.
W przypadku aparatów cyfrowych EOS
wprowadzonych na rynek od roku 2012 można
także ustawić balans bieli na <        > podczas
fotografowania (z wyjątkiem aparatu EOS 1200D).
Sprawdź otrzymany obraz i zastosuj korekcję 
balansu bieli zależnie od potrzeb.



19Funkcje zaawansowane

Dostępne na rynku inne filtry kolorowe
Podczas stosowania dostępnych na rynku innych filtrów kolorowych o rozmiarach 75 x 75 mm
należy wyłączyć funkcję automatycznego wykrywania filtrów (P.Fn-05-1). Jeśli użyjesz 
dostępnego na rynku filtru wraz z ustawieniem P.Fn-05-0, to zostanie wyświetlony symbol
<       >. Wykonaj zdjęcie z założonym filterm w docelowym środowisku i ustaw ręcznie
balans bieli. Wykonaj zdjęcie z balansem bieli w pozycji <         >.

     Liczba przewodnia lampy zmniejsza się po zastosowaniu kolorowego filtru. Podczas ręcznej
regulacji lampy błyskowej i podczas błysku stroboskopowego z jednym z dostarczonych filtrów
należy wprowadzić korektę ekspozycji lampy zgodnie z poniższymi wskazówkami:
[Słaby] pomarańczowy: + 1/3 stopnia, [Mocny] pomarańczowy: + 1 stopień.
Przy ustawieniu P.Fn-05-0, jeśli zastosujesz dostępny w handlu filtr o kolorze zbliżonym do
koloru dostarczonych filtrów, symbol <       > nie będzie wyświetlany. 
Jak pokazano w kroku 1 na poprzedniej stronie, należy zamocować filtr dokładnie w miejscu 
zacisków w uchwycie. Jeśli filtr nie zostanie zamocowany prawidłowo, to nie zostanie wykryty.
Podczas stosowania filtra nie zaleca się stosowania pełnej mocy lampy ani wykonywania serii
błysków. Filtr może się odkształcić pod wpływem ciepła palnika 

Zerowanie ustawień lampy

Możesz przywrócić domyślne ustawienia błysku oraz 
transmisji bezprzewodowej.
Naciśnij jednocześnie klawisze funkcyjne 2 i 3 przez
przynajmniej 2 sekundy. Ustawienia lampy zostaną
wyzerowane.
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Fotografowanie z lampą z transmisją radiową
Używanie lamp błyskowych Jinbei Caler 600C-TTL (MASTER/SLAVE) z funkcją pracy
bezprzewodowej z sygnałem radiowym jest tak samo łatwe jak wykorzystywanie automatyki
błysku E-TTL II. System jest połączony w tak, by ustawienia lampy połączonej z aparatem 
(MASTER), są automatycznie odzwierciedlone na lampie sterowanej bezprzewodowo (SLAVE).

Położenie i zakres działania (przykład)

Zasięg transmisji
radiowej ok. 30 m

    Odległość transmisji radiowej może być mniejsza zależnie od takich warunków jak:
ustawienie jednostek SLAVE, warunki otoczenia, warunki pogodowe.

Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami

*Ustawienia trybu błysku zostały podane dla przykładu.

Można podzielić jednostki SLAVE na dwie lub trzy grupy i korzystać z automatyki błysku
E-TTL II zmieniając proporcje błysku. Dodatkowo można wykonywać zdjęcia z ustawieniami
różnych trybów błysku dla każdej grupy lamp błyskowych (maksymalnie 5 grup).

Sufit

Lampa w trybie M

Lampa w trybie M
Lampa w trybie M

Lampa w trybie E-TTL II

Automatyczny zewnętrzny
pomiar błysku
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Ustawienia bezprzewodowe
Ustawienia jednostki głównej (MASTER)

Ustawienia jednostki podporządkowanej (SLAVE)

Naciśnij przycisk <        > aby wyświetlić symbole
<    > (transmisja radiowa) i <     >

Obsługuj i ustawiaj lampę, która ma być jednostką
podporządkowaną (SLAVE).
Naciśnij przycisk <        > aby wyświetlić symbole
<    > (transmisja radiowa) i <     >

    Aby przejść do normalnego fotografowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk <        >,
aby skasować ustawienia bezprzewodowe.

Ustawienia kanału transmisji identyfikatora radiowego (ID)
Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez bezprzewodowe systemy lamp błyskowych
korzystajace z transmisji radiowej stosowane przez innych fotografów lub inne urządzenia
bezprzewodowe wykorzystujące fale radiowe, można zmienić kanał transmisji i
bezprzewodowy identyfikator (ID). Ustaw taki sam kanał i ID dla jednostki MASTER i SLAVE.
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Ustawianie kanału transmisji i bezprzewodowego 
identyfikatora radiowego (ID) dla lamp MASTER i SLAVE

Zastosuj poniższą procedurę do ustawienia kanałów transmisji i bezprzewodowych
identyfikatorów radiowych (ID) dla lamp MASTER i SLAVE. Ustaw taki sam kanał i ID
dla jednostki MASTER i SLAVE. Procedura jest taka sama dla jednostki MASTER i SLAVE.

1. Ustaw ekran <              > 
Naciśnij na lampie przycisk funkcyjny 4, aby
wyświetlić <              >.

2. Ustaw kanał 
Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <             >.
Obracaj pokrętłem <      >, aby wybrać symbol
„AUTO” lub numer kanału w zakresie od 1 do
15, a następnie naciśnij przycisk <      >.      

3. Ustaw ID 
Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <             >.
Obracaj pokrętłem <      >, aby wybrać pozycję
(cyfrę), a następnie naciśnij przycisk <      >.
Obracaj pokrętłem <      >, aby wybrać cyfrę
od 0 do 9, a następnie naciśnij przycisk <      >. 
Powtórz czynność aby ustawić 4-cyfrową liczbę.
Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <             >, aby
powrócić do trybu gotowości fotografowania.
Po ustanowieniu transmisji między jednostką
MASTER a SLAVE, kontrolka <LINK> będzie
świecić zielonym światłem.   

Skanowanie kanałów transmisji jednostki MASTER
Można skanować stan sygnału radiowego i ustawiać kanał transmisji jednostki MASTER
automatycznie lub ręcznie. Jeśli wybrano ustawienie „AUTO”, to ustawiany jest 
automatycznie kanał o najlepszym sygnale. Podczas ręcznego ustawiania kanału, można
ponownie ustawić kanał, korzystając z rezultatów skanowania.
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Skanowanie przy ustawieniu „AUTO”

Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <             >.
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Kanał zostanie
zresetowany na kanał o dobrym sygnale.

Skanowanie przy ustawieniu kanału w zakresie od 1 do 15

Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <             >.
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Status odbioru
radiowego zostanie wyświetlony w postaci wykresu. Im 
wyższa wartość kanału na wykresie, tym lepszy sygnał.

1. Uruchom skanowanie 

2. Ustaw kanał 
Obracaj pokrętłem <      >, aby wybrać kanał o numerze
od 1 do 15. Naciśnij przycisk <      >, aby ustawić kanał i 
powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

Informacje dotyczące kontrolki <LINK>
Kolor kontrolki <LINK> zmienia się zależnie od statusu transmisji między jednostką MASTER
a SLAVE. Jeśli kanały transmisji jednostki MASTER i SLAVE są różne, jednostka SLAVE nie 
będzie błyskać. Ustaw taki sam numer, albo ustaw obie na „AUTO”. Jeśli numery ID jednostki
MASTER i SLAVE są różne, jednostka SLAVE nie bedzie błyskać.

Kolor Status Opis Działanie

Zielony

Czerwony

Świeci

Miga

Świeci

Transmisja OK

Brak połączenia

Zbyt wiele jednostek

Błąd

---

Sprawdź kanał i ID

Maksymalnie 16 jednostek MASTER i SLAVE

Wyłącz lampę i włącz ponownie
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Błysk jednostki MASTER Włączony/Wyłączony
Można zdecydować, czy jednostka MASTER jako lampa bezprzewodowa, sterująca lampą
SLAVE ma błyskać. Jeśli błysk jednostki MASTER jest WŁĄCZONY, jednostka MASTER 
błyska jako grupa lamp A.

Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <             >. 

1. Ustaw ekran 

2. Ustaw błysk jednostki głównej 
Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <             >, aby ustawić
błysk jednostki MASTER jako włączony lub wyłączony.

 : błysk jednostki MASTER włączony
 : błysk jednostki MASTER wyłączony

Informacje dotyczące funkcji pamięci
Można zapisać ustawienia bezprzewodowe w jednostce MASTER i SLAVE, aby móc je 
przywołać później. Obsługuj jednostkę MASTER i SLAVE oddzielnie, zależnie od tego,
które ustawienia mają być zapisane lub przywołane.

Na jednostce MASTER naciśnij przycisk funkcyjny 4, 
aby wyświetlić <             >. 
Na jednostce SLAVE naciśnij przycisk funkcyjny 3,
aby wyświetlić <             >.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 4 

Naciśnij przycisk funkcyjny <             >.
[SAVE/Zachowaj]
Naciśnij przycisk funkcyjny <             >. 
[LOAD/Pobierz]
Naciśnij przycisk funkcyjny <             >. 

2. Zapisz lub załaduj ustawienia 
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W pełni automatyczne fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową

Fotografowanie z automatyką błysku z jedną lampą SLAVE

Ustaw lampę 600C-TTL zamocowaną na aparacie jako
jednostkę główną. Opcjonalnie możesz użyć nadajnika 
ST-E3-RT. 

1. Ustaw jednostkę MASTER 

Ustaw inną lampę 600C-TTL jako SLAVE sterowaną
bezprzewodowo. Ustaw A,B lub C jako grupę błysku.
Lampa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E.

2. Ustaw jednostkę SLAVE 

Jeśli kanały i ID jednostki MASTER i SLAVE są różne, to
ustaw takie same numery kanałów.

3. Sprawdź kanał i ID 

Ustaw urządzenia w scenie w ramach zasięgu podanego
w instrukcji.

4. Ustaw aparat i lampę w odpowiednim miejscu

Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce MASTER i ustaw tryb błysku <ETTL>. Jednostka
SLAVE zostanie automatycznie ustawiona na <ETTL> przez jednostkę MASTER podczas
fotografowania. Aby jednostka MASTER także błyskała ustaw błysk jednostki MASTER jako
włączony.

5. Ustaw tryb błysku <ETTL> 

Sprawdź, czy kontrolka <LINK> zaświeciła się na zielono. Gdy jednostka SLAVE jest gotowa,
emiter oświetlenia wspomagającego AF miga w odstępach 1-sekundowych. Sprawdź, czy ikona
gotowości jednostki SLAVE <     > na panelu LCD jednostki MASTER jest podświetlona. Po
zakończeniu ładowania się wszystkich jednostek kontrolka gotowości jednostki MASTER
zaświeci się.

6. Sprawdź status transmisji i gotowość lampy błyskowej.

Naciśnij przycisk błysku testowego jednostki MASTER. Jednostka SLAVE błyśnie. Jeśli nie
błyska sprawdź, czy znajduje się w zasięgu działania.

7. Sprawdź działanie.
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Ustaw aparat i wykonaj zdjęcia tak, jak w przypadku normalnego fotografowania z
lampą błyskową. Jeśli uzyskana została standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia
ekspozycji lampą błyskową zaświeci się na 3 sekundy.

8. Wykonaj zdjęcie

    Jeśli kontrolka <LINK> świeci się na czerwono, to transmisja radiowa nie została
ustanowiona. Sprawdź kanały transmisji i ID jednostki MASTER i SLAVE. Jeśli nie możesz
uzyskać połączenia przy tych samych ustawieniach, wyłącz i włącz ponownie zasilanie.

Informacje dotyczące jednostek MASTER
Można stosować dwie lub więcej jednostek MASTER (maksymalna ilość jednostek
MASTER i SLAVE nie może przekraczać 16 urządzeń). Przygotowując szereg aparatów
z zamontowanymi jednostkami MASTER, można wykonywać zdjęcia zmieniając
aparaty i zachowując to samo oświetlenie (jednostki SLAVE).
Podczas używania dwóch lub więcej jednostek MASTER kolor kontrolki <LINK> zmienia
się w zależności od kolejności włączenia zasilania. Lampka pierwszej jednostki MASTER
(zasadniczej) jest zielona, a kolejnych jednostek MASTER (podporządkowanych) są 
pomarańczowe.
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Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami
i różnymi proporcjami błysku

Fotografowanie z automatyką błysku z dwoma podporządkowanymi grupami
Jednostki SLAVE można podzielić na grupy A i B, a następnie ustalić proporcje ich błysku.
Ekspozycja będzie sterowana automatycznie, tak że całkowita siła błysku grup A i B zapewni
standardową ekspozycję.

Obsługuj i ustawiaj jednostki podporządkowane po kolei.
Po wyświeleniu <             > naciśnij przycisk funkcyjny 3
<             > i wybierz <A> lub <B>. Ustaw jedną lampę
jako <A>, a drugą jako <B>.

1. Ustaw grupę lamp SLAVE

Działania w krokach od 2 do 4 dotyczą jednostki MASTER.
Naciśnij przycisk funkcyjny 4 na jednostce MASTER,
aby wyświetlić <             >. 

2. Wyświetl <             >

Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <             > i ustaw jako
<RATIO A:B>.

3. Ustaw <RATIO A:B>

Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >.
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >.
Obracaj pokrętłem <       >, aby ustawić proporcje
błysku i naciśnij przycisk <       >. Naciśnij przycisk
funkcyjny 4 <             >, aby powrócić do trybu 
gotowości fotografowania. 

4. Ustaw proporcje błysku

Jednostka SLAVE błyska zgodnie z ustawioną proporcją.

5. Wykonaj zdjęcie
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Fotografowanie z automatyką błysku z trzema podporządkowanymi grupami
Można dodać grupę lamp C do grup lamp A i B. Grupa C może służyć do eliminowania
cieni rzucanych przez obiekt. Podstawowa metoda ustawiania jest taka sama jak w 
przypadku fotografowania z automatyką błysku z wykorzystaniem dwóch 
podporządkowanych grup.

Ustaw lampę SLAVE którą chcesz dodać do grupy <C> w taki sam sposób, jak w kroku
1 na poprzedniej stronie.

1. Ustaw grupę lamp C

Ustaw jednostkę MASTER jako <RATIO A:B C> w taki sam sposób, jak w kroku 2 i 3
na poprzedniej stronie.

2. Ustaw jako <RATIO A:B C>

Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >, obracaj pokrętlem <       > i wybierz <C>.
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Obracaj pokrętłem <       >, aby wprowadzić
wartość korekty ekspozycji lampy i naciśnij przycisk <       >. Naciśnij przycisk funkcyjny
4 <             >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

3. Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z wymaganiami

Sterowanie grupą podporządkowaną

Grupa lamp A Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz 
ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz
zwiększyć liczbę jednostek SLAVE. Wystarczy w tym
celu przypisać dodatkową lampę SLAVE do tej grupy
lamp (A,B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć.
Liczbę lamp podporządkowanych można zwiększać
do 15 jednostek.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składających się z trzech jednostek jako
grupę <A>, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z 
jednej lampy o większej sile błysku.

Aby wyzwolić trzy grupy lamp A, B i C równocześnie, ustaw <RATIO A:B C>. W ustawieniu
<RATIO A:B> grupa C nie błyska. Skierowanie grupy C bezpośrednio w strone głównego
obiektu może powodować prześwietlenie zdjęcia.

    Proporcje błysku 8:1 do 1:1 do 1:8 są odpowiednikiem 3:1 do 1:1 do 1:3 (w stopniach
co 1/2 przysłony) po zamianie na stopnie przysłony. Poniżej przedstawiono szczegóły 
ustawienia proporcji błysku:

8:1 4:1 2:1 1:1 1:2 1:4 1:8

5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6
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Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami
i sterowaną ręcznie siłą błysku

Opisano tu fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i sterowaną
ręcznie siłą błysku. Można wykonywać zdjęcia z ustawieniami różnej siły błysku dla każdej
jednostki SLAVE (grupy lamp). Ustaw wszystkie parametry jednostki MASTER.

1. Ustaw tryb błysku <M>

Po wyświetleniu <             > naciśnij przycisk funkcyjny
2 <             > i ustaw grupy lamp. Ustawienia zmienia się
po każdym naciśnięciu przycisku:
ALL (RATIO OFF) ->
A/B (RATIO A:B) ->
A/B/C (RATIO A:B:C).

2. Ustaw liczbę grup lamp

Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >, obracaj
pokrętłem <       > i wybierz grupę, w której chcesz
ustawić siłę błysku.

3. Wybierz grupę lamp

Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Obracaj
pokrętłem <       >, aby ustawić siłę błysku i naciśnij
przycisk <       >. Powtórz kroki 3 i 4 w celu ustawienia
siły błysku wszystkich grup.

4. Ustaw siłę błysku.

5. Wykonaj zdjęcie
Każda grupa błyska zgodnie z ustawioną proporcją błysku.

    Po wybraniu ustawienia ALL <RATIO OFF> ustaw A, B lub C jako grupę lamp SLAVE.
Lampa błyskowa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E. 
Aby wiele lamp podporządkowanych błyskało z taką samą siłą wybierz ALL <RATIO OFF>
w kroku 2.
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Gr: Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej
grupy

1. Ustaw tryb błysku <Gr>
Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce MASTER 
i ustaw tryb błysku <Gr>.

2. Ustaw grupę lamp złożoną z jednostek SLAVE
Obsługuj i ustawiaj jednostki podporządkowane po kolei.
Po wyświetleniu <             > naciśnij przycisk funkcyjny
3 <             > i wybierz <A>, <B>, <C>, <D> lub <E>.
Skonfiguruj grupy lamp (A/B/C/D/E) obejmujące 
wszystkie jednostki podporządkowane.

Ustaw tryb błysku każdej grupy posługując się jednostką
MASTER. Po wyświetleniu <             > naciśnij przycisk
funkcyjny 3 <             > i obracaj pokrętłem <       >,
aby wybrać grupę. Naciśnij przycisk funkcyjny 2
<             > i wybierz tryb błysku dla wybranej grupy
spośród trybów <ETTL>, <M> i <Ext.A>.
Aby wyłączyć działanie wybranej grupy, naciśnij przycisk
funkcyjny <             > i ustaw go jako <OFF>.
Powtórz krok 3, aby ustawić tryb błysku dla wszystkich
grup. 

3. Ustaw tryb błysku

Po wybraniu grupy lamp naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Obracaj pokrętłem
<       >, aby ustawić funkcję odpowiednią dla trybu błysku i naciśnij <       >.
W trybie <M> ustaw siłę błysku. Trybie <ETTL> lub <Ext.A> ustaw wartość korekty
ekspozycji lampy zgodnie z preferencjami. Jeśli naciśniesz przycisk 2 <             > przy
wyświetlanym symbolu <             >, możesz ustawić korektę ekspozycji lampy dla
wszystkich grup lamp. 
Powtórz krok 4, aby ustawić funkcje lamp błyskowych we wszystkich grupach. Naciśnij
przycisk funkcyjny <             >, aby powrócić do trybu gotowości fotografowania.

4. Ustaw siłę błysku i wartość korekty ekspozycji

Każda jednostka podporządkowana (SLAVE) będzie działać zgodnie z ustawionym
trybem błysku.

5. Wykonaj zdjęcie
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Wyzwalanie błysku testowego i modelującego z
jednostki podporządkowanej (SLAVE)

Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą wykorzystującą transmisję radiową można
wyzwolić błysk testowy i modelujący z lampy 600C-TTL skonfigurowanej jako jednostka SLAVE.

1. Wyświetl <             >

Naciśnij przycisk funkcyjny 4 jednostki SLAVE, aby
wyświetlić <             >. Zostaną wyświetlone symbole
<             > i <             >.

2. Wyzwól błysk

Błysk kontrolny
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             > jednostki SLAVE.
Błysk modelujący
Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <             > jednostki SLAVE.

    Błysk modelujący nie jest możliwy do uzyskania z lamp zamontowanych na aparatach 
wprowadzonych na rynek do roku 2011, a także aparacie EOS 1200D. Jeśli ustawiono dwie
lub więcej jednostek MASTER, błyska jedynie jednostka główna z zieloną kontrolką <LINK>.

Zdalne wyzwalanie z jednostki podporządkowanej
Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującego transmisję
radiową można zdalnie wyzwalać (zdalnie sterować fotografowaniem) posługując się lampą
błyskową Jinbei 600C-TTL skonfigurowaną jako jednostka SLAVE. Podczas korzystania z tej
funkcji może być potrzebny przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno), zaleznie od 
aparatu.

Aparaty zgodne z funkcją zdalnego wyzwalania za pomocą jednostki SLAVE
W przypadku aparatów cyfrowych Canon EOS wprowadzonych na rynek od roku 2012, jak
np. EOS-1DX, przewód wyzwalania SR-N3 nie jest potrzebny.
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Aparaty zgodne z funkcją zdalnego wyzwalania za pomocą jednostki SLAVE

W przypadku aparatów EOS innych od wymienionych
na poprzedniej stronie, zgodnych z automatyką
błysku E-TTL II/E-TTL i wyposażonych w złącze 
zdalnego wyzwalania typu N3, przewód wyzwalania
SR-N3 (sprzedawany osobno) jest potrzebny do
przeprowadzenia zdalnego wyzwalania z jednostki
podporządkowanej.
Jak pokazano na ilustracji, należy podłączyć wężykiem
aparat i lampę 600C-TTL skonfigurowaną jako 
jednostka MASTER.

1. Wyświetl <             > 
Naciśnij przycisk funkcyjny 4 jednostki SLAVE, aby
wyświetlić <             >. 

2. Wykonaj zdjęcie 
Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <             > jednostki
SLAVE. Zostanie wysłany sygnał wyzwalania z 
jednostki SLAVE do jednostki MASTER i zostanie
wykonane zdjęcie.

    Przewód wyzwalania należy podłączać po wyłączeniu zasilania aparatu i lampy błyskowej.
Wykonywanie zdjęć nie jest możliwe jeśli nie zadziała automatyczna regulacja ostrości. 
Zaleca się ręczne ustawienie ostrości przed zdalnym wyzwalaniem.
Przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno) jest przeznaczony do złącza wyzwalania
typu N3. Nie może być on stosowany z aparatami, które są wyposażone inne złącze.

    Zdalne wyzwalanie jest dokonywane w trybie „Pojedyncze zdjęcia” niezależnie od 
ustawienia trybu wyzwalania migawki.
W przypadku stosowania dwóch lub więcej jednostek MASTER zdalne wyzwalanie jest
realizowane za pomocą tej jednostki głównej, której kontrolka <LINK> świeci na zielono.
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Fotografowanie powiązane z transmisją radiową 
(Linked Shooting)

Fotografowanie powiązane (Linked Shooting) to funkcja, która automatycznie wyzwala
migawkę aparatu podporządkowanego łącząc go z aparatem głównym. Fotografowanie 
powiązane działa w zakresie do 16 urządzeń, obejmujących zarówno jednostki główne jak  i
jednostki podporządkowane. Jest to bardzo wygodna funkcja w sytuacjach, gdy fotografuje
się obiekt równocześnie pod wieloma kątami.

Aby sfotografować w ten sposób, należy zamocować na aparacie lampę obsługującą funkcję
bezprzewodowego fotografowania z transmisją RT lub wyzwalacz ST-E3-RT.

    Podczas korzystania z aparatów wprowadzonych na rynek do roku 2011 wyposażonych w
złącze zdalnego wyzwalania typu N3, będzie potrzebny przewód wyzwalania SR-N3.

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności opisanych na następnej stronie zamontuj lampę
błyskową lub wyzwalacz na wszystkich aparatach używanych do fotografowania powiązanego.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień wyzwalacza można znaleźć w instrukcji obsługi
wyzwalacza.

Zasięg transmisji ok 30 m

Aparat 
podporządkowany

Aparat 
podporządkowany

Aparat 
podporządkowany

Aparat 
podporządkowany

Aparat główny
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1. Ustaw lampę lub wyzwalacz na normalne
fotografowanie

Naciśnij przycisk <          >, aby wybrać normalne
fotografowanie z lampą błyskową. Sprawdź, czy symbole
<        > (transmisji radiowej) i <          > (transmisji
optycznej) nie są wyświetlane na panelu LCD.

2. Ustaw tryb fotografowania powiązanego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk <          >, aż na panelu
LCD ukaże się symbol <LINKED SHOT>. Ustawiona 
zostanie opcja „Jednostka podporządkowana” trybu
fotografowania powiązanego. Ponowne naciśnięcie
przycisku <          > powoduje ustawienie opcji 
„Jednostka główna” trybu fotografowania powiązanego.

3. Ustaw kanał i ID

Ustaw kanał naciskając przycisk funkcyjny 2 <            >,
a następnie ustaw ID naciskając przycisk funkcyjny 3
<            >.

4. Ustaw funkcje fotografowania aparatu

Powtórz kroki od 1 do 4 i ustaw wszystkie lampy błyskowe jako „Jednostka główna” lub
„Jednostka podporządkowana” w trybie fotografowania powiązanego. Ustaw wyzwalacze
używane w trybie powiązanego w taki sam sposób.
Podczas naciskania przycisku <          > w celu zmiany ustawienia jednostki z SLAVE na 
MASTER, pozostałe lampy lub wyzwalacze, które były ustawione do tej pory jako MASTER
zostaną przełączone na SLAVE.

5. Ustaw wszystkie lampy błyskowe

Sprawdź czy kontrolka <LINK> jednostki SLAVE świeci się na zielono. Ustaw wszystkie
aparaty podporządkowane w odległości maksymalnie 30 m od aparatu z jednostką główną. 

6. Ustaw aparaty podporządkowane

Sprawdź, czy kontrolka <LINK> jednostki głównej świeci się na zielono i wykonaj zdjęcie.
Aparaty podporządkowane są wyzwalane w sposób skoordynowany z aparatem głównym.
Po wykonaniu zdjęć w trybie fotografowania powiązanego kontrolka <LINK> jednostki
SLAVE będzie świecić przez krótki czas kolorem pomarańczowym.

7. Wykonaj zdjęcie



35Praca bezprzewodowa - sygnał optyczny

Fotografowanie z lampą z sygnałem optycznym
System wykorzystujący transmisję optyczną został zaprojektowany w taki sposób, że ustawienia
lampy 600C-TTL zamontowanej na aparacie (jednostka MASTER) zostają automatycznie
odzwierciedlone na lampie sterowanej (SLAVE). Poniżej opisano podstawowe czynności 
przygotowawcze. Można zatem korzystać z bezprzewodowej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL
ustawiając jednostkę MASTER w trybie <ETTL>.

Ustawienie i zakres działania (przykład fotografowania z bezprzewodową lampą)

Zasięg transmisji około 8 m około 12 m

około 10 m

około 15 m

około 80°

Na zewnątrz

W pomieszczeniach

    Ustaw jednostkę SLAVE korzystając z dostarczonej podstawki. Wykorzystaj funkcję odbicia
poziomego i wyceluj czujnik jednostki SLAVE w kierunki jednostki MASTER. Podczas 
fotografowania we wnętrzach, ponieważ sygnał transmisji odbija się od ścian, działanie lamp
jest możliwe nawet przy niezbyt precyzyjnym ustawieniu.

Ustawienia bezprzewodowe

Ustawienie jednostki głównej (MASTER)

Wyświetl symbole <          > i <                    >

Naciśnij przycisk <          >, aby wyświetlić symbole
<          > (transmisja optyczna) i <                    >.
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Ustawienie jednostki podporządkowanej (SLAVE)

Obsługuj i ustawiaj lampę, która ma działać jako jednostka SLAVE. Naciśnij przycisk
<          >, aby wyświetlić symbole <          > (transmisja optyczna) i <                    >. 

Wyświetl symbole <          > i <                    >

    Aby przejść do normalnego fotografowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk <          >,
aby skasować ustawienia bezprzewodowe (dla jednostki MASTER/SLAVE).

Ustawienie kanału transmisji

Aby uniknąć zakłóceń spowodowanych przez bezprzewodowe systemy lamp błyskowych
korzystające z transmisji optycznej przez innych fotografów, można zmienić kanał transmisji.
Ustaw taki sam kanał dla jednostki MASTER i SLAVE.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 4

Aby ustawić jednostkę MASTER naciśnij przycisk 
funkcyjny 4, aby wyświetlić <            >. Aby ustawić
jednostkę podporządkowaną naciśnij przycisk 
funkcyjny 4, aby wyświetlić <            >.

2. Ustaw kanał

Naciśnij przycisk funkcyjny <            >. Obracaj 
pokrętłem <       >, aby wybrać cyfrę od 1 do 4, 
a następnie naciśnij przycisk <       >.

    Jeśli kanały transmisji jednostki MASTER i SLAVE są
różne, jednostka SLAVE nie będzie błyskać. Ustaw w obu
taki sam numer.

Błysk jednostki MASTER włączony/wyłączony

Można ustawić, czy jednostka MASTER ma błyskać jako lampa bezprzewodowa. Jeśli błysk
jednostki głównej jest WŁĄCZONY, a jednostka MASTER działa jak jednostka SLAVE 
należąca do grupy A.

1. Ustaw ekran <             > 

Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <            >.

2. Ustaw błysk jednostki głównej 

Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <            >, aby ustawić
błysk jednostki MASTER jako WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY.
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: Błysk jednostki MASTER WŁĄCZONY

: Błysk jednostki MASTER WYŁĄCZONY

Informacje dotyczące funkcji pamięci

Można zapisać ustawienia bezprzewodowe w jednostce MASTER i w jednostce SLAVE, aby
móc je przywołać później.

ETTL: Automatyczne fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową

Fotografowanie z automatyką błysku z jedną lampą podporządkowaną

1. Ustaw jednostkę MASTER 
Ustaw lampę 600C-TTL zamocowaną na aparacie jako
MASTER. Jako jednostki głównej możesz użyć aparatu 
z funkcją MASTER lub wyzwalacza lamp ST-E2.

2. Ustaw jednostkę SLAVE 
Ustaw lampę 600C-TTL sterowaną bezprzewodowo jako
jednostkę SLAVE. Można użyć także innej lampy z
obsługą funkcji transmisji optycznej Speedlite. Jako 
grupę błysku można ustawić A, B lub C.

3. Sprawdź kanał komunikacji
Jeśli kanały jednostki MASTER i SLAVE są różne, to ustaw
te same numery.

4. Ustaw aparat i lampę błyskową
Ustaw urządzenia w ramach zasięgu podanego na początku rozdziału o transmisji optycznej.

5. Ustaw tryb błysku <ETTL>
Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce MASTER i ustaw tryb błysku <ETTL>. Jednostka SLAVE
zostanie automatycznie ustawiona na <ETTL> w momencie fotografowania. Aby jednostka 
MASTER także błyskała, ustaw błysk jednostki MASTER jako WŁĄCZONY (str.36).
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6. Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy
Sprawdź, czy zaświeciła się kontrolka gotowości lampy głównej. Gdy lampa podporządkowana
jest gotowa, emiter oświetlenia wspomagającego AF miga w odstępach 1-sekundowych.

7. Sprawdź działanie
Naciśnij przycisk błysku testowego jednostki MASTER. Jednostka SLAVE błyśnie. Jeśli
nie błyska, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu działania.

8. Wykonaj zdjęcie
Ustaw aparat i wykonaj zdjęcia tak, jak w przypadku normalnego fotografowania z lampą. 
Jeśli została uzyskana standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia ekspozycji zaświeci
się na 3 sekundy.

Informacje dotyczące jednostek MASTER

Można używać dwie lub więcej jednostek MASTER. Przygotowując szereg aparatów z
zamontowanymi jednostkami głównymi, mozna wykonywać zdjęcia zmieniając aparaty
zachowując to samo oświetlenie.

ETTL: Fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi
i różnymi proporcjami błysku

Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie podporządkowane
grupy

Jednostki SLAVE można podzielić na grupy A i B, a następnie ustalić proporcje ich błysku.
Ekspozycja będzie sterowana automatycznie, tak że całkowita siła błysku grup A i B zapewni
standardową ekspozycję.

1. Ustaw grupę lamp złożoną z jednostek
podporządkowanych (SLAVE) 

Obsługuj i ustawiaj jednostki SLAVE po kolei. Po
wyświetleniu <            > naciśnij przycisk funkcyjny
3 <            > i wybierz <A> lub <B>. Ustaw jedną
lampę jako <A> a drugą jako <B>.
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2. Ustaw ekran <               >
Działania w kroku od 2 do 4 dotyczą jednostki MASTER.
Naciśnij przycisk funkcyjny na jednostce MASTER, aby
wyświetlić <               >.

3. Ustaw <RATIO A:B> 
Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <               > i ustaw jako
<RATIO A:B>.

4. Ustaw proporcje błysku
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <               >. Naciśnij
przycisk funkcyjny 3 <               >. Obracaj pokrętłem
<        >, aby ustawić proporcje błysku i naciśnij <        >.
Naciśnij przycisk funkcyjny <               >, aby powrócić
do trybu gotowości do fotografowania.

5. Wykonaj zdjęcie

Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące trzy podporządkowane
grupy
Można dodać grupę lamp C do grup lamp A i B. Grupa C dobrze nadaje się do eliminowania
cienia rzucanego przez obiekt. Metoda ustawienia jest analogiczna do metody opisanej w 
poprzednim punkcie.

1. Ustaw grupę podporządkowaną C
Ustaw lampę podporządkowaną, którą chcesz dodać do grupy <C> w taki sam sposób, jak
opisany w kroku 1 na poprzedniej stronie.

2. Ustaw jako <RATIO A:B C>
Ustaw jednostkę główną jako <RATIO A:B C> w taki sam sposób jak opisany w kroku 2 i 3
na górze strony.

3. Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z wymaganiami
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <            >, obracaj pokrętłem <        > i wybierz <C>. Naciśnij
przycisk funkcyjny 3 <            >. Obracaj pokrętłem <        >, aby wprowadzić wartość korekty
ekspozycji lampy i naciśnij przycisk <        >. Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <            >, aby
powrócić do trybu gotowości do fotografowania. 



Sterowanie grupą podporządkowaną

Grupa lamp A Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz 
ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz
zwiększyć liczbę jednostek SLAVE. Wystarczy w tym
celu przypisać dodatkową lampę SLAVE do tej grupy
lamp (A,B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć.
Liczbę lamp podporządkowanych można zwiększać
bez ograniczeń.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składających się z trzech jednostek jako
grupę <A>, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z 
jednej lampy o większej sile błysku.

Aby wyzwolić trzy grupy lamp A, B i C równocześnie, ustaw <RATIO A:B C>. W ustawieniu
<RATIO A:B> grupa C nie błyska. Skierowanie grupy C bezpośrednio w strone głównego
obiektu może powodować prześwietlenie zdjęcia.
W przypadku niektórych aparatów analogowych EOS obsługujących E-TTL nie można
fotografować z wieloma lampami bezprzewodowymi z różnymi ustawieniami proporcji 
błysku.

    Proporcje błysku 8:1 do 1:1 do 1:8 są odpowiednikiem 3:1 do 1:1 do 1:3 (w stopniach
co 1/2 przysłony) po zamianie na stopnie przysłony. Poniżej przedstawiono szczegóły 
ustawienia proporcji błysku:

8:1 4:1 2:1 1:1 1:2 1:4 1:8

5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6
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M: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami
i sterowaną ręcznie siłą błysku

Opisano tu bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i sterowaną 
ręcznie siłą błysku. Można wykonywać zdjęcia z ustawieniami różnej siły błysku dla każdej
jednostki SLAVE (grupy lamp). Ustaw wszystkie parametry jednostki MASTER.

1. Ustaw tryb błysku <M>

2. Ustaw liczbę grup lamp
Po wyświetleniu <             > naciśnij przycisk funkcyjny 2
<             > i ustaw grupy lamp. Ustawienie zmienia się
po każdym naciśnięciu przycisku:
ALL (RATIO OFF) ->
A/B (RATIO A:B) ->
A/B/C (RATIO A:B C)      

3. Wybierz grupę lamp
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Obracaj 
pokrętłem <        > i wybierz grupę, której siłę błysku
chcesz ustawić.  

4. Ustaw siłę błysku
Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <             >. Obracaj 
pokrętłem <        >, aby ustawić siłę błysku i naciśnij
<        >. Powtórz kroki 3 i 4 w celu ustawienia siły błysku
wszystkich grup.

5. Wykonaj zdjęcie

    Po wybraniu ustawienia ALL <RATIO OFF> ustaw A, B lub C jako grupę lamp SLAVE.
Aby wiele lamp SLAVE błyskało z taką samą siłą, wybierz ALL <RATIO OFF> w kroku 2.



42Personalizacja ustawień

C.Fn/P.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych i własnych
Istnieje możliwość personalizacji funkcji lampy 600C-TTL w celu dostosowania jej do
osobistych preferencji za pomocą funkcji indywidualnych i funkcji własnych. Funkcje własne
to możlwie do ustawienia funkcje specyficzne dla lamp błyskowych 600C-TTL.

C.Fn: Funkcje indywidualne

1. Wyświetl ekran funkcji indywidualnych
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny 1 
<             >, aż wyświetli się wymagany ekran.
Zostanie wyświetlony ekran funkcji indywidualnych.  

2. Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić
Obracaj pokręłem <        >, aby wybrać pozycję
(numer) do ustawienia.  

3. Zmień ustawienie
Naciśnij przycisk <        >. Ustawienie zostanie
wyświetlone. Obracaj pokręłem <        >, aby
wybrać wymagane ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk <        >. Naciśnij przycisk funkcyjny 4
<             >, aby powrócić do trybu gotowości do
fotografowania.
  

P.Fn: Funkcje własne

1. Wyświetl ekran funkcji własnych
Po wykonaniu kroku 1 procedury dotyczącej funkcji indywidualnych naciśnij przycisk 
funkcyjny 1 <             >. Zostanie wyświetlony ekran funkcji własnych.

2. Ustaw funkcję
Ustaw funkcję własną w taki sam sposób, jak w kroku 2 i 3 dotyczącym funkcji 
indywidualnych.

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych/własnych
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 2 <             >, a następnie przycisku funkcyjnego 1
<             > na ekranie fukcji indywidualnych, ustawione funkcje idywidualne zostaną
skasowane. W przypadku funkcji własnych czynność wygląda podobnie.
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Lista funkcji indywidualnych

Wskaźnik odległości w metrach/stopachC.Fn-00:

0: m (Metry (m))
1: ft (Stopy (ft))

C.Fn-01: Automatyczne wyłączanie lampy po 90 sekundach

0: ON (Włączona)
1: OFF (Wyłączona)

C.Fn-02: Błysk modelujący - sposób wyzwalania

0:        (Włączony - przycisk głębi ostrości)
1:        (Włączony - przycisk błysku testowego)
2:        (Włączony - oba przyciski)
3: OFF (Wyłączony)

Auto-kasowanie sekwencji FEBC.Fn-03:

0: ON (Włączony)
1: OFF (Wyłączony)

C.Fn-04: Kolejność korekt w sekwencji FEB

0: 0 -> - -> +
1: - -> 0 -> +

C.Fn-05: Tryb pomiaru światła

0: E-TTL II
1: TTL
2: Ext.A (Pomiar zewnętrzny: Auto)
3: Ext.M (Pomiar zewnętrzny: Ręczny)
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C.Fn-06: Szybki błysk w seriach zdjęć

0: OFF (Wyłączony)
1: ON (Włączony)

C.Fn-07: Siła błysku testowego w trybie TTL

0: 1/32 (1/32)
1: 1/1 (Pełna moc)

C.Fn-08: Oświetlenie wspomagające AF

0: ON (Włączony)
1: OFF (Wyłączony)

C.Fn-09: Auto-zoom do wielkości matrycy w aparacie

0: ON (Włączony)
1: OFF (Wyłączony)

C.Fn-10: Automatyczne wyłączenie lampy SLAVE

0: 60 min (po 60 minutach)
1: 10 min (po 10 minutach)

C.Fn-11: Okres automatycznego włączania lamp SLAVE

0: 8 h (do 8 godzin)
1: 1h (do 1 godziny)

0:  (lampa i batterypack)
1:  (tylko batterypack)

C.Fn-12: Zasilanie lampy błyskowej

0:  (Przycisk funkcyjny i pokrętło)
1:  (Tylko pokrętło)

C.Fn-13: Nastawy błysku
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C.Fn-20: Sygnał dźwiękowy naładowania lampy

0: OFF (Wyłączony)
1: ON (Włączony)

0: (Standard)
1: (Priorytet liczby przewodniej)
2: (Pokrycie równomierne)

C.Fn-21: Rozkład światła

C.Fn-22: Podświetlenie wyświetlacza LCD

0: 12 sec (Włącz przez 12 sekund)
1: OFF (Wyłącz podświetlenie)
2: ON (Podświetlenie zawsze włączone)

C.Fn-23: Kontrola naładowania jednostki SLAVE

0: (Oświetlenie wspomagające AF, wskaźnik   )
1: (wskaźnik   )
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Lista funkcji własnych

P.Fn-01: Kontrast wyświetlacza LCD

Można wyregulować kontrast wyświetlacza LCD w 
zakresie 5 poziomów.

0: GREEN (Zielony)
1: ORANGE (Pomarańczowy)

P.Fn-02: Kolor podświetlenia LCD (normalne fotografowanie)

P.Fn-03: Kolor podświetlenia LCD (jednostka MASTER)

0: GREEN (Zielony)
1: ORANGE (Pomarańczowy)

P.Fn-04: Kolor podświetlenia LCD (jednostka SLAVE)

0: ORANGE (Pomarańczowy)
1: GREEN (Zielony)

P.Fn-05: Automatyczne rozpoznawanie filtra kolorowego

0: AUTO (Automatycznie)
1: OFF (Wyłączone)

P.Fn-06: Kolejność przełączania przycisku funkcji bezprzewodowych

0:       (Normalne - Radiowa - Optyczna)
1: (Normalne - Radiowa)
2: (Normalne - Optyczna)

P.Fn-07: Działanie lampy podczas fotografowania powiązanego

0: OFF (Wyłączona)
1: ON (Włączona)
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Ograniczenie korzystania z lampy błyskowej w związku
ze wzrostem temperatury

Temperatura palnika lampy błyskowej może wzrosnąć podczas wykonywania serii zdjęć 
lub częstego korzystania z błysku stroboskopowego czy błysku modelującego. 
Po przekroczeniu podanej liczby błysków (patrz tabela poniżej), automatycznie włącza się 
ograniczenie korzystania z lampy z powodu przegrzania. Podczas działania ograniczenia
wyświetlana jest ikona ostrzegawcza informująca o wzroście temperatury, a czas ładowania
zostanie automatycznie ustawiony w przedziale od 8 do 20 sekund. 

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

W przypadku wzrostu temperatury wewnętrznej w lampie błyskowej 600C-TTL ikona
ostrzegawcza wyświetlana jest na dwóch poziomach.

Wyświetlanie

Ikona

Podświetlenie LCD

Poziom 1
(czas ładowania ok 8 s)

Poziom 2
(czas ładowania ok 20 s)

Czerwone (włączone) Czerwone (miga)

Maksymalna liczba błysków w serii i przerwanie korzystania z lampy

W poniższej tabeli podano liczbę błysków* w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie oraz
niezbędny okres przerwania pracy do wznowienia normalnego fotografowania z lampą.

* Przy pełnej sile błysku i pokryciu błysku odpowiadającym ogniskowej 14 mm/20 mm.
* Z zewnętrznym źródłem zasilania liczba błysków będzie mniejsza o jedną trzecią.

Funkcja

Błyski w serii

Błysk modelujący

Liczba błysków w serii,
po której ukazuje się ostrzeżenie

(poziom 1)

Niezbędny okres przerwania
korzystania z lampy 

(orientacyjnie)

48 razy lub więcej 10 minut lub dłużej
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    Liczba błysków seryjnych do ukazania się ostrzeżenia podczas korzystania z błysku
stroboskopowego zależy od siły błysku. W kwestii zalecanej liczby błysków, patrz sekcje
poświęcone seriom błysków, seriom stroboskopowym i błyskom modelującym.
W przypadku konieczności wymiany baterii po serii wielu zdjęć z błyskiem należy pamiętać,
że baterie mogą być rozgrzane.
Jeśli funkcja indywidualna C.Fn-20 jest ustawiona w pozycji 0, sygnał ostrzegawczy nie 
będzie emitowany, nawet gdy użytkowanie lampy będzie ograniczone.

Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów z lampą błyskową zapoznaj się z niniejszym 
przewodnikiem. Jeśli za pomocą naszego przewodnika nie udało się rozwiązać problemu,
należy się skontaktować ze sprzedawcą sprzętu.

1. Zasilanie nie włącza się lub lampa nie błyska

- Sprawdź, czy baterie zostały odpowiednio włożone do lampy.
- Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu, przesuń dźwignię 
  blokady.
- Jeśli czas ładowania lampy wynosi 30 s lub dłużej, należy wymienić baterie.
- Nawet podczas zasilania zewnętrznego lampa musi mieć włożone baterie.
- Oczyść styki stopki lampy i gniazda gorącej stopki aparatu.

2. Zdjęcie jest niedoświetlone lub prześwietlone

- Jeśli w kadrze znalazł się obiekt odbijający światło (np szyba w oknie) zastosuj blokadę
  ekspozycji lampy.
- Jeśli fotografowany obiekt jest bardzo ciemny, lub bardzo jasny, ustaw korektę ekspozycji.
- W przypadku fotografowania w trybie HSS zasięg błysku jest krótszy. Zbliż się do obiektu.

3. Lampa podporządkowana (SLAVE) nie emituje błysku w trybie radiowym

- Ustaw jednostkę MASTER w pozycji <       ><                > i ustaw jednostkę SLAVE 
  w pozycji <       ><                >.
- Ustaw takie same numery kanałów i numery ID dla jednostki MASTER i SLAVE.
- Sprawdź czy znajduje się w zasięgu transmisji jednostki MASTER.

4. Lampa podporządkowana (SLAVE) nie emituje błysku w trybie optycznym

- Ustaw jednostkę MASTER w pozycji <       ><                > i ustaw jednostkę SLAVE 
  w pozycji <       ><                >.
- Ustaw takie same numery kanałów dla jednostki MASTER i SLAVE.
- Sprawdź czy znajduje się w zasięgu transmisji jednostki MASTER.
- Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki SLAVE w stronę jednostki MASTER.
- Jeżeli jednostka MASTER znajduje się zbyt blisko jednostki SLAVE, transmisja może
  nie działać poprawnie.
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Dane techniczne

Typ lampy Reporterska lampa z automatyką błysku E-TTL II/E-TTL

Liczba przewodnia 60 (200 mm, ISO 100)

Pokrycie błysku 20-200 mm (14 mm z dyfuzorem)

Filtry kolorowe Można stosować

System kontroli
ekspozycji

Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL, automatyczny/ręczny zewnętrzny pomiar błysku

Ręczne ustawianie lampy, błysk stroboskopowy

Błysk modelujący Uruchamiany przyciskiem głębi ostrości aparatu

Transmisja 
bezprzewodowa Radiowa / Optyczna

Fotografowanie
powiązane Dostępne

Zasilanie 4 baterie typu AA (alkaliczne lub akumulatorki) Ni-MH

Oszczędzanie
enegrii

Wyłączanie po ok 90 sekundach bezczynności. Jako jednostka SLAVE po 60 minutach

Jako jednostka MASTER w transmisji radiowej i podczas fotografowania powiązanego: 5 min

Ładowanie
lampy

W normalnych warunkach: 0,1~5,5 s

W trybie Szybki Błysk: 0,1~3,3 s

Podczas stosowania baterii alkalicznych AA/LR6

Żywotność Około 100-700 błysków

Obrót głowicy
w pionie

Obrót głowicy
w poziomie

-7° do 90°

0° do 360°

Wymiary

Masa

ok 79.7 × 142.9 × 125.4 mm

430g

* Wszystkie powyższe dane zostały oparte o standardy testowania firmy Jinbei.
* Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Liczba przewodnia (dla 100 ISO w metrach)
Ręczne ustawienie błysku lampy

Pokrycie błysku (mm)

Pokrycie błysku (mm)

Siła błysku

Siła błysku

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

14 20 24 28 35 50

15 26 28 30 36 36

10,6 18,4 19,8 21,2 25,5 29,7

7,5 13 14 15 18 21

5,3 9,2 9,9 10,6 12,7 14,8

3,8 6,5 7 7,5 9 10,5

2,7 4,6 4,9 5,3 6,4 7,4

1,9 3,3 3,5 3,8 4,5 5,3

1,3 2,3 2,5 2,7 3,2 3,7

70 80 105 135 200

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

50

35,4

25

17,7

12,5

8,8

6,3

4,4

53 58 59 60

37,5 41 41,7 42,4

26,5 29 29,5 30

18,7

13,3

9,4

6,6

4,7

20,5

14,5

10,3

7,3

5,1

20,9

14,8

10,4

7,4

5,2

21,2

15

10,6

7,5

5,3
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