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Pﬁíprava
Tato ãást návodu
poskytuje základní
informace k ãinnosti
blesku SB-600.
Základní popis ovládání
Popis základních postupÛ pro snadné získání
správnû exponovaných
snímkÛ v automatickém
režimu TTL.
Podrobný popis ovládání
Popis jednotlivých
zábleskových režimÛ
blesku SB-600.

Další funkce
Podrobné informace
o všech funkcích blesku
SB-600.

PokroĀilé operace
Popis pokroãilých
zábleskových technik
dostupných v kombinaci
s bleskem SB-600.
ReferenĀní informace
V této ãásti návodu
naleznete informace
o volitelném
pﬁíslušenství,
technických ùdajích,
péãi o blesk, ﬁešení
možných problémÛ atd.
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Úvod
Dûkujeme vám za zakoupení pﬁístroje Nikon Speedlight SB600. Chcete-li
plnû využít všech možností blesku, pﬁeãtûte si pﬁed jeho použitím peãlivû
tento návod k obsluze. Rovnûž si pﬁeãtûte samostatnou brožuru Pﬁíklady
fotografií, která poskytuje pﬁehled osvûtlovacích možností blesku SB-600
za pomoci ukázkových fotografií. Návod k obsluze blesku mûjte vždy
k dispozici jako rychlou referenãní pﬁíruãku.

●●● VýznaĀné vlastnosti a funkce blesku SB-600
•

•

•
•
•

•
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Pﬁístroj SB-600 je vysoce výkonný blesk se smûrným ãíslem 30/98 (ISO 100, m/ft) nebo
42/138 (ISO 200, m/ft) (nastavení reflektoru blesku 35 mm, 20 °C/68 °F). V závislosti
na použité kombinaci fotoaparátu a objektivu lze blesk SB-600 používat v rÛzných
automatických zábleskových režimech TTL (str. 33) a manuálním zábleskovém režimu
(str. 34).
Motoricky ﬁízený reflektor blesku se automaticky nastavuje podle ohniskové vzdálenosti
použitého objektivu (nepracuje v kombinaci s nûkterými fotoaparáty a objektivy) (str. 40). Pﬁi
použití vestavûné širokoùhlé rozptylky odpovídá vyzaﬁovací ùhel reflektoru blesku 14 mm
objektivu (str. 41).
Hlavu blesku lze vyklápût v ùhlu 0° až 90° a horizontálnû natáãet o 180° doleva a 90°
doprava. Je tak možné používat osvûtlení nepﬁímým zábleskem (str. 70) a poﬁizovat
makrosnímky (str. 73).
Pﬁi fotografování v režimu více bezdrátovû ovládaných bleskÛ lze pﬁístroj SB-600 použít jako
bezdrátový dálkovû ovládaný blesk, je-li použit s fotoaparáty kompatibilními se systémem
kreativního osvûtlení Nikon (str. 5).
Pﬁi fotografování s nepﬁímým zábleskem a zhotovování makrosnímkÛ mÛžete použít
vestavûnou širokoùhlou rozptylku k dosažení mûkkého, prakticky bezestínového
rozptýleného osvûtlení pﬁi zachování vyvážené expozice mezi hlavním objektem a pozadím
snímku (str. 70, 73).
Pomocí uživatelského nastavení lze pﬁednastavit, aktivovat nebo deaktivovat nepﬁíliš ãasto
mûnûné funkce blesku (str. 52).

•

Režim i-TTL
Nový automatický TTL zábleskový režim systému kreativního osvûtlení. V tomto režimu jsou
vždy odpalovány mûﬁící pﬁedzáblesky. Správná expozice hlavního objektu je zajištûna
zábleskem, celková expozice je ménû ovlivnûna okolním osvûtlením než pﬁi použití
standardního režimu TTL (str. 32).

•

Pokroãilé bezdrátové osvûtlení
Systém pokroãilého bezdrátového osvûtlení umožÀuje bezdrátový provoz více bleskÛ
v režimu TTL (i-TTL) i v kombinaci s digitálními jednookými zrcadlovkami. V tomto režimu
mÛžete rozdûlit dálkovû ovládané zábleskové jednotky do tﬁí skupin a ﬁídit zábleskový
výstup oddûlenû pro každou skupinu. Máte tak k dispozici více tvÛrãích možností práce se
svûtlem. Pﬁístroj SB-600 lze použít pouze jako bezdrátový dálkovû ovládaný blesk (str. 60).

•

Blokace zábleskové expozice (FV Lock)
Hodnota zábleskové expozice (Flash Value, FV) vyjadﬁuje míru zábleskového osvûtlení
potﬁebnou pro správnou expozici objektu. Funkce FV Lock umožÀuje pﬁi použití
kompatibilních fotoaparátÛ uložit do pamûti hodnotu zábleskové expozice potﬁebnou pro
správnou expozici hlavního objektu. Hodnota zábleskové expozice je poté pevnû nastavena
i pﬁi zmûnû clony, kompozice obrazu nebo zoomu (str. 49).

•

Pﬁenos informace o barevné teplotû zábleskového svûtla
Použijete-li blesk SB-600 v kombinaci s kompatibilní digitální jednookou zrcadlovkou, je do
fotoaparátu automaticky pﬁenesena informace o barevné teplotû zábleskového svûtla. Tímto
zpÛsobem dojde k automatické ùpravû vyvážení bílé barvy tak, aby bylo pﬁi práci s bleskem
SB-600 dosaženo optimálního barevného podání snímkÛ.

•

Automatická synchronizace FP s krátkými ãasy závûrky
Nyní je k dispozici vysoce rychlá záblesková synchronizace i pﬁi nejkratších ãasech závûrky
fotoaparátu. To je užiteãné napﬁíklad v pﬁípadech, kdy chcete použít malé zaclonûní ke
snížení hloubky ostrosti a získání rozostﬁeného pozadí (str. 48).

•

Velkoplošný pomocný AF reflektor
Pﬁi práci s autofokusem je blesk SB-600 schopen emitovat pomocný AF záblesk v mnohem
širším poli než stávající blesky Speedlight. To umožÀuje pﬁi použití kompatibilních
fotoaparátÛ fotografovat s automatickým ostﬁením za nízké hladiny osvûtlení i pﬁi volbû
jiného než centrálního zaostﬁovacího pole (str. 50).

Pﬁíprava

Systém kreativního osvûtlení
Pﬁístroj SB-600 je vybaven novým zábleskovým systémem spoleãnosti Nikon nazývaným
Systém kreativního osvûtlení (Creative Lighting System, CLS). Tento systém
nabízí rozšíﬁené možnosti zábleskové expozice s digitálními fotoaparáty pﬁi využití výhod plnû
digitální komunikace tûchto pﬁístrojÛ. Systém CLS je k dispozici pouze pﬁi kombinaci blesku
SB-600 s kompatibilními fotoaparáty Nikon. Blesk SB-600 nabízí tyto hlavní funkce:

Další podrobnosti týkající se systému kreativního zábleskového osvûtlení naleznete
v návodu k obsluze fotoaparátu.
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Úvod
●●● Poznámky
•
•

Výchozí nastavení: Funkce a zábleskové režimy nastavené z výroby jsou
v tomto návodu k obsluze nazývány jako výchozí
nastavení.
CLS:
Nový zábleskový systém spoleãnosti Nikon Creative
Lighting System, zkrácenû CLS.

●●● Symboly použité v tomto návodu
• v: Oznaãuje dÛležitá místa, kterým je tﬁeba vûnovat pozornost, abyste
zamezili vzniku závady nebo chybné funkce.

• t: Užiteãné informace, které je vhodné si zapamatovat v zájmu lepšího
využití blesku SB-600.

• u: Referenãní informace pro práci s bleskem SB-600.
●●● Dodávané pﬁíslušenství

Stojánek pro blesk
AS-19
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Mûkké pouzdro
SS-600

Tipy k práci s bleskem
Pﬁed fotografováním dÛležité události, jako je svatba nebo promoce,
si vyzkoušejte práci s bleskem zhotovením zkušebních snímkÛ.

Nechte si blesk pravidelnû zkontrolovat
Spoleãnost Nikon doporuãuje nechat si blesk minimálnû jednou za dva roky
zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo v servisním stﬁedisku.

Pﬁíprava

Zhotovujte zkušební snímky

Používejte blesk správným zpÛsobem
Funkce blesku Nikon Speedlight SB-600 byla optimalizována k použití se
znaãkovými fotoaparáty a pﬁíslušenstvím Nikon vãetnû objektivÛ.
Fotoaparáty a pﬁíslušenství jiných výrobcÛ nemusí splÀovat technické
požadavky spoleãnosti Nikon a použití takovéhoto nekompatibilního zaﬁízení
mÛže vést k poškození blesku SB-600. Spoleãnost Nikon nezaruãuje správnou
ãinnost blesku SB-600 pﬁi použití s produkty jiných výrobcÛ.

u Celoživotní vzdûlávání
Jako souãást závazku spoleãnosti Nikon k celoživotnímu vzdûlávání ve vztahu
k podpoﬁe a informacím o nových produktech jsou k dispozici na následujících
webových stránkách pravidelnû aktualizované informace:

•
•
•

Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
Pro uživatele v Evropû: http://www.europe-nikon.com/support
Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Stﬁedním východû a v Africe:
http://www.nikon-asia.com/

Návštûvou tûchto stránek získáte nejnovûjší informace o výrobcích, rady a
odpovûdi na ãasto kladené otázky a další informace o digitální fotografii. Další
informace vám poskytne místní zastoupení spoleãnosti Nikon. Kontaktní
informace naleznete na následující adrese:
http://nikonimaging.com/

Poznámky:

•
•
•

Fotoaparáty Nikon N90s, N90, N75-Series, N70, N60, N55-Series, N50, N8008, N8008s, PRONEA 6i,
N6006, N6000, N5005, N4004s a N4004 jsou prodávány výhradnû v USA.
Fotoaparáty Nikon N80-Series a N65-Series jsou prodávány výhradnû v USA a Stﬁední a Jižní Americe.
Fotoaparáty Nikon N2020 a N2000 jsou prodávány výhradnû v USA a Kanadû.

7

Skupiny fotoaparátÛ a dostupné zábleskové režimy
Není-li uvedeno jinak, jsou v tomto návodu k obsluze fotoaparáty Nikon rozdûleny do devíti
skupin: fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS*, digitální jednooké zrcadlovky
nekompatibilní se systémem CLS* a fotoaparáty skupin I až VII. Nejprve zjistûte v tabulce,
do které skupiny fotoaparátÛ patﬁí váš pﬁístroj. Poté, jak budete postupnû procházet návodem,
budete nalézat specifické informace o použití blesku SB-600 v kombinaci s vaším pﬁístrojem.
* CLS: Systém kreativního osvûtlení (Creative Lighting System) (str. 5)

Skupina

Fotoaparáty kompatibilní
se systémem CLS*

Fotoaparát

D2H, D70

Digitální jednooké zrcadlovky
nekompatibilní se systémem CLS* D1, D100
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I

F5, F100, F90X/N90s, F90/N90, F80/N80,
F75 /N75, F70/N70

II

F4, F65/N65, F-801s/N8008s,
F-801/N8008, Pronea 600i/6i

III

F-601/N6006, F-601M/N6000

IV

F60/N60, F50/N50, F-401x/N5005

V

F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004,
F-301/N2000

VI

FM3A, FA, FE2, Nikonos V, F3
(v kombinaci s AS-17)

VII

Nový FM2, FM10, FE10, F3, F55/N55

● : režim je dostupný
– : režim není dostupný
Automatický zábleskový režim TTL (str. 33)

D
i-TTL

D

D

–

–

D-TTL

–

TTL

o*

1

G

Manuální režim
(str. 34)

Bezdrátový provoz více bleskÛ
Pokroãilé bezdrátové
osvûtlení (jen jako
bezdrátový dálkovû
ovládaný blesk) (str. 60)
*2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*3

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*

–

Pﬁíprava

Dostupné zábleskové režimy blesku SB-600 se mûní v závislosti na použitém fotoaparátu
a objektivu a na nastaveném expoziãním a mûﬁicím režimu fotoaparátu. Další informace
naleznete v ãásti Podrobný popis ovládání (str. 31), Automatické zábleskové režimy TTL
dostupné u blesku SB-600 (str. 78) a v návodu k obsluze fotoaparátu.

*1 o: Vyvažovaný doplÀkový záblesk. Tento symbol se vždy zobrazuje spoleãnû
se symbolem D (str. 33).
*2 Možný provoz v bezdrátovém režimu více bleskÛ i-TTL. (Lze použít pouze jako
bezdrátový dálkovû ovládaný blesk.) (str. 60)
*3 Pﬁi použití vyvažovaného doplÀkového záblesku se nezobrazuje symbol o.
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Jednotlivé Āásti blesku a jejich funkce

1

6

2

7
8
3
9
10
11
12

4
5

1 Vestavûná širokoúhlá rozptylka

6 Pomocný indikátor pﬁipravenosti

(str. 74)

(str. 65)

Rozšiﬁuje vyzaﬁovací ùhel reflektoru blesku
pro práci s objektivy 14 mm.

Slouží jako indikátor pﬁipravenosti, je-li blesk
SB-600 použit jako bezdrátový dálkovû
ovládaný blesk.

2 Hlava blesku (str. 72)
Hlavu blesku lze vyklápût v ùhlu 0° až 90°
a horizontálnû natáãet o 180° doleva a 90°
doprava.
3 AretaĀní tlaĀítko vyklápûní
a natáĀení hlavy blesku (str. 22)
4 Indikace otevﬁení a uzavﬁení krytu
bateriového prostoru (str. 18)
5 Kryt bateriového prostoru
(str. 18)

7 Velkoplošný pomocný AF reflektor
(str. 50)

Spouští se automaticky pﬁi automatickém
ostﬁení za nízké hladiny osvûtlení.
8 Otvor svûtelného Āidla
bezdrátového provozu (str. 58)
9 Externí kontakty pro aktivaci
pomocného AF reflektoru
Pracují pﬁi použití TTL kabelu SC-29.
10 UpevÀovací kolíĀek
11 Kontakty v patce blesku
12 UpevÀovací patka blesku

10

Pﬁíprava

13

14

16

15
17

18
13 Stupnice úhlÛ náklonu hlavy
blesku (str. 72)
14 Stupnice úhlÛ natoĀení hlavy
blesku (str. 72)
15 LCD panel (str. 14)

16 Indikátor pﬁipravenosti k záblesku
Rozsvítí se po plném nabití blesku SB-600
a dosažení pﬁipravenosti k záblesku. Bliká
po odpálení záblesku na plný výkon
v automatickém zábleskovém režimu TTL
jako indikace možné podexpozice snímku.
17 Ovládací tlaĀítka (str. 12)
18 AretaĀní páĀka upevÀovací patky
(str. 22)
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Ovládací tlaĀítka
TlaĀítko FLASH
Stisknutím tlaãítka dojde k odpálení zkušebního
záblesku (str. 20).
TlaĀítko ZOOM
Stisknutím zmûníte vyzaﬁovací ùhel reflektoru
blesku (str. 40).
• Stisknutím zmûníte nastavení v režimu
uživatelských nastavení (str. 52).
TlaĀítko ON/OFF
Stisknutím tlaãítka na dobu pﬁibližnû 0,3 s
zapnete nebo vypnete blesk.
TlaĀítko a
TlaĀítka i/j
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastavují zábleskové
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hodnotu.
režimy (str. 26).
• Stisknutím vyberete požadované nastavení
v režimu uživatelských nastavení (str. 52). • Stisknutím zmûníte nastavení v režimu
uživatelských nastavení (str. 52).
• Stisknutím zmûníte nastavení pﬁi
nastavování dálkovû ovládané zábleskové • Stisknutím vyberete požadované nastavení pﬁi
nastavování dálkovû ovládané zábleskové
jednotky (str. 61).
jednotky (str. 61).

Ovládání dvûma tlaĀítky

Souãasným stisknutím dvou tlaãítek mÛžete provádût následující operace.
Postupujte podle pokynÛ zobrazených na zábleskové jednotce.
ZOOM

MODE

MODE

ZOOM

12

MODE

Vyvolání hodnoty podexpozice v automatickém
zábleskovém režimu TTL
Souãasným stisknutím tlaãítek s a a vyvoláte
hodnotu podexpozice (str. 29).
Obnovení výchozího nastavení
Souãasným stisknutím tlaãítek a a b po dobu
pﬁibližnû 2 s obnovíte výchozí hodnoty všech parametrÛ
vãetnû uživatelského nastavení.
Blokování ovládacích prvkÛ
Souãasným stisknutím tlaãítek a a j po dobu
pﬁibližnû 1 s zablokujete ãinnost ovládacích tlaãítek
(s výjimkou tlaãítka b a tlaãítka FLASH) proti
náhodnému stisknutí. Blokování zrušíte opûtovným
stisknutím tlaãítek.
Pﬁepnutí do režimu uživatelského nastavení
Souãasným stisknutím tlaãítek s a j po dobu
pﬁibližnû 2 s pﬁejdete do režimu uživatelského nastavení
(str. 52).

SouĀasným stisknutím tlaĀítek a a b po dobu
pﬁibližnû 2 s obnovíte výchozí hodnoty všech parametrÛ
vĀetnû uživatelského nastavení.

Pﬁíprava

Snadné nastavení optimálního
automatického zábleskového režimu TTL

Stisknûte tato tlaãítka
souãasnû po dobu pﬁibližnû
2 s.

Pokud je blesk SB-600 použit s fotoaparátem kompatibilním se
systémem CLS, digitální jednookou zrcadlovkou nekompatibilní se
systémem CLS nebo fotoaparátem skupiny I a II v kombinaci
s objektivem s CPU, bude optimální automatický zábleskový režim
TTL, který je u této kombinace k dispozici, v ãinnosti po nastavení
expoziãního režimu fotoaparátu na programovou automatiku (P)
a obnovení výchozího nastavení zapnutím blesku SB-600.
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LCD panel
Na obrázku jsou pro názornost uvedeny všechny ukazatele.

8

7
1
2
3
4

12
13
14
15
16
17

5
6
1 Zábleskový režim (str. 26)
2 Bezdrátové ovládání blesku (str. 60)
V režimu bezdrátového provozu více bleskÛ je
blesk SB-600 nastaven jako dálkovû ovládaný
blesk odpalovaný synchronnû s hlavním
bleskem.
3 Zvuková signalizace (str. 65)
Pokud je blesk SB-600 použit jako dálkovû
ovládaná jednotka, mÛžete kontrolovat jeho
ãinnost pomocí pípání.
4 Kompatibilita se systémem CLS* (str. 5)
Blesk je pﬁipojen k fotoaparátu kompatibilnímu
se systémem CLS*.
5 Pozice reflektoru blesku (str. 40)
6 Kanál (str. 61)
âíslo komunikaãního kanálu, na kterém
probíhá výmûna dat mezi hlavním bleskem
a dálkovû ﬁízenými blesky v režimu
pokroãilého bezdrátového osvûtlení.
7 Automatická synchronizace FP
s krátkými Āasy závûrky (str. 48)
Blesk SB-600 je schopen automatické ãinnosti
pﬁi použití ãasÛ závûrky kratších než
synchronizaãní ãas fotoaparátu.
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9
10
11

10 Podexpozice v automatickém
zábleskovém režimu TTL (str. 29)
11 Hodnota korekce výkonu záblesku
(str. 44)

Hodnota podexpozice
v automatickém zábleskovém
režimu TTL (str. 29)
Udává hodnotu podexpozice
v automatickém zábleskovém režimu TTL
a poukazuje na možnou nedostateãnou
zábleskovou expozici.
Výkon záblesku v manuálním
zábleskovém režimu (str. 34)
12 Skupina (str. 61)
Skupina dálkovû ovládané zábleskové
jednotky v režimu pokroãilého bezdrátového
osvûtlení.
13 Blokování ovládacích tlaĀítek (str. 12)
Ovládací tlaãítka (s výjimkou tlaãítek ON/OFF
a FLASH) jsou blokována.
14 Pﬁedblesk proti Āerveným oĀím (str. 46)
15 Pomocný AF reflektor (str. 50)

8 Výkon záblesku (str. 34)

16 Osvûtlení LCD panelu (str. 15)
Pﬁi stisknutí libovolného ovládacího tlaãítka
dojde k zapnutí osvûtlení LCD panelu.

9 Korekce výkonu záblesku (str. 44)

17 Pohotovostní režim (str. 21)

* CLS: Systém kreativního osvûtlení (Creative Lighting System) (str. 5)

•
•
•

Díky smûrovosti tekutých krystalÛ používaných v LCD displejích je obtížné ãíst ùdaje na displeji pﬁi
pohledu shora. Displej je však dobﬁe ãitelný z ponûkud menšího ùhlu.
Zobrazení na LCD panelu má tendenci pﬁi vysokých teplotách (cca 60 °C/140 °F) tmavnout . Po
návratu teploty na normální hodnotu (20 °C/68 °F) se indikace na LCD panelu vrátí do pÛvodního
stavu.
Odezva LCD panelu se pﬁi nízkých teplotách (5° C/41 °F a ménû) snižuje. Po návratu teploty na
normální hodnotu (20 °C/68 °F) reaguje indikace na LCD panelu znovu standardním zpÛsobem.

Pﬁíprava

●●● Charakteristiky LCD panelu

u Použití blesku SB-600 za špatných svûtelných podmínek
Stisknutím jakéhokoli tlaãítka dojde pﬁi zapnutém blesku ke spuštûní osvûtlení
LCD panelu na dobu cca 16 s.

•
•

Chcete-li osvûtlení LCD panelu zrušit, aktivujte režim uživatelského nastavení (str. 52) a vypnûte
osvûtlení.
I když je osvûtlení LCD panelu blesku manuálnû vypnuto, dojde k jeho zapnutí pﬁi aktivaci osvûtlení
LCD panelu na fotoaparátu. Osvûtlení LCD panelu se rozsvítí rovnûž pﬁi zobrazení režimu
uživatelského nastavení.
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Objektivy
V tomto návodu k obsluze jsou objektivy Nikkor rozdûleny do dvou skupin:
objektivy Nikkor s CPU a objektivy Nikkor bez CPU.
Objektivy Nikkor s CPU

Objektivy Nikkor typu G a D, ostatní objektivy AF Nikkor
(s výjimkou objektivÛ AF Nikkor pro fotoaparát F3),
objektivy Nikkor AI-P

Objektivy Nikkor bez CPU

Objektivy Nikkor AI-S, AI, Series E atd.

Objektivy s CPU
Objektivy s CPU jsou opatﬁeny kontakty
mikroprocesoru.

Objektivy Nikkor typu G
Objektivy Nikkor typu G pﬁenášejí do tûla
fotoaparátu informace o zaostﬁené vzdálenosti,
nejsou však vybaveny clonovým kroužkem. Z toho
dÛvodu je nutné nastavovat hodnoty clony na tûle
fotoaparátu. U nûkterých fotoaparátÛ jsou díky
tomuto provedení omezeny dostupné expoziãní
režimy. Další informace naleznete v návodu k použití
objektivu.

Objektivy Nikkor typu D
Objektivy Nikkor typu D pﬁenášejí do tûla
fotoaparátu informace o zaostﬁené vzdálenosti.
Hodnoty clony je možné zadávat na tûle fotoaparátu
nebo pomocí clonového kroužku objektivu. Další
informace naleznete v návodu k použití objektivu.
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Základní popis ovládání
V této Āásti návodu jsou popsány základní
postupy pro snadné zhotovení snímkÛ
v automatickém zábleskovém režimu TTL.
Jednotlivé postupy jsou popsány pomocí
krokÛ 1-6 na levých stránkách návodu.
Postupy jsou založeny na použití objektivu s CPU
upevnûného na fotoaparáty kompatibilní se systémem
CLS*, na digitální jednooké zrcadlovky nekompatibilní
se systémem CLS* a fotoaparáty skupin I a II. Funkce
blesku SB-600 a zobrazení na LCD panelu se mûní
v závislosti na použité kombinaci fotoaparátu a objektivu.

* CLS: Systém kreativního osvûtlení (Creative Lighting System) (str. 5)

1

Vložení baterií
1

PosuÀte a vyklopte kryt bateriového
prostoru ve smûru šipky.

2

Vložte baterie podle vyznaãené polarity
(i a j). Kryt bateriového prostoru
pﬁiklopte smûrem dolÛ, pﬁitisknûte
a posunutím uzavﬁete.

v Použitelné typy baterií
K napájení blesku použijte ãtyﬁi tužkové baterie AA (o napûtí 1,5 V nebo nižším)
následujících typÛ:
(1) Alkalické manganové (1,5 V)
(2) Lithiové (1,5 V)
(4) NiCd (dobíjecí, 1,2 V)
(5) Ni-MH (nikl-metal-hydridové) (dobíjecí, 1,2 V)

•
•
•
•

(3) Niklové (1,5 V)

Pﬁi výmûnû baterií vymûÀte vždy všechny ãtyﬁi baterie za plnû nabité baterie stejné znaãky.
K napájení blesku nedoporuãujeme používat vysoce výkonné manganové baterie.
Cestujete-li, vždy mûjte pﬁi sobû rezervní baterie.
Podrobné informace týkající se baterií naleznete v kapitole Poznámky k manipulaci s bateriemi (str. 84).

UPOZORNùNÍ!

•
•
•
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Nepoužívejte baterie, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze,
jinak hrozí nebezpeãí exploze, vyteãení korozívního elektrolytu nebo vznik
požáru.
Nekombinujte baterie rÛzných znaãek ani typÛ a nepoužívejte spoleãnû
nové a staré baterie, protože hrozí nebezpeãí exploze, vyteãení
korozívního elektrolytu nebo vznik požáru.
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou urãeny k nabíjení, protože
hrozí vyteãení korozívního elektrolytu nebo nadmûrné zahﬁívání.

Následující ùdaje jsou platné pﬁi použití ãtyﬁ nových baterií stejného typu
a odpalování zábleskÛ v manuálním režimu na plný výkon M1/1.
Baterie

Min. dobíjecí doba
(pﬁibližnû)*

Min. poĀet zábleskÛ/
dobíjecí doba*

Alkalické manganové

3,5 s

200/6-30 s

Lithiové

4,0 s

400/7,5-30 s

Niklové

2,5 s

180/6-30 s

NiCd (1000 mAh) (dobíjecí)

2,9 s

90/4-30 s

Ni-MH (2000 mA) (dobíjecí)

2,5 s

220/4-30 s

Základní popis ovládání

●●● Minimální poĀty zábleskÛ a dobíjecí doby

* Pﬁi použití nových baterií
• Data byla mûﬁena bez použití pomocného velkoplošného AF reflektoru, beze zmûny
nastavení vyzaﬁovacího ùhlu reflektoru blesku a bez osvûtlení LCD panelu.
• Výše uvedené hodnoty se mohou mûnit v závislosti na aktuální výkonnosti baterií.

●●● Výmûna a dobíjení baterií
Prodlužuje-li se doba mezi rozsvícením indikace pﬁipravenosti k záblesku, mÛžete použít
jako pomÛcku pﬁi zjišÈování nutnosti výmûny baterií následující tabulku.
Typ baterií

Dobíjecí doba

Alkalické manganové

Více než 30 s

Lithiové

Více než 10 s

Niklové

Více než 10 s

Ni-Cd (dobíjecí)
Ni-MH (dobíjecí)

Více než 10 s

¤ešení
Výmûna

Nabití
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2

Odpálení zkušebního záblesku (kontrola expozice)
1

Zapnûte blesk SB-600 stisknutím tlaãítka
b po dobu pﬁibližnû 0,3 s. Zkontrolujte
rozsvícení indikace pﬁipravenosti
k záblesku.

2

Odpalte zkušební záblesk stisknutím
tlaãítka h.

●●● Odpálení zkušebního záblesku
UPOZORNùNÍ!
Neprovádûjte odpálení zkušebního záblesku v blízkosti oãí.

•

Blesk SB-600 odpálí záblesk o specifikovaném výkonu v manuálním zábleskovém režimu
nebo záblesk o síle pﬁibližnû 1/16 výkonu v automatickém zábleskovém režimu TTL.

●●● TlaĀítko b
Stisknutím tlaãítka b po dobu pﬁibližnû 0,3 s zapnete blesk SB-600 a na LCD
panelu se zobrazí ùdaje. Dalším stisknutím tlaãítka blesk SB-600 znovu vypnete
a ùdaje zmizí.
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Pﬁi neãinnosti blesku SB-600 a fotoaparátu po dobu 40 sekund dojde
k automatické aktivaci pohotovostního režimu blesku k zajištûní ùspory kapacity
baterií.

•
•
•
•
•

•

V pohotovostním režimu je na LCD panelu blesku zobrazen symbol R.
V kombinaci s tûlem fotoaparátu kompatibilním s automatickým zábleskovým režimem
TTL (str. 8) se blesk SB-600 vypíná automaticky po vypnutí expozimetru fotoaparátu.
Blesk lze z pohotovostního režimu znovu aktivovat stisknutím tlaãítka b nebo h,
pﬁípadnû lehkým stisknutím tlaãítka spouštû fotoaparátu (pﬁi použití tûla fotoaparátu
kompatibilního s automatickým zábleskovým režimem TTL) (str. 8).
Pﬁi použití blesku SB-600 v režimu bezdrátovû ovládané zábleskové jednotky není
pohotovostní režim aktivován bez ohledu na ostatní nastavení blesku (str. 57).
Nedojde-li z dÛvodu nedostateãné kapacity baterií k rozsvícení indikace pﬁipravenosti
k záblesku do 60 s od zapnutí nebo odpálení záblesku, zobrazí se na LCD panelu
následující symbol a blesk se pﬁepne do pohotovostního režimu bez ohledu na další
nastavení. V takovém pﬁípadû baterie vymûÀte nebo dobijte.

Základní popis ovládání

t Pohotovostní režim pro úsporu energie

Abyste zamezili náhodnému odpálení záblesku nebo závadû pﬁi pﬁenášení blesku
SB-600 ve fotobrašnû, vypnûte vždy blesk stisknutím tlaãítka b a zkontrolujte, zda
zmizí symbol R.

Nastavení pohotovostního režimu
Pohotovostní režim mÛžete nastavit v režimu uživatelských nastavení (str. 52).
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3

Upevnûní blesku SB-600 na fotoaparát a nastavení hlavy blesku

1

Ujistûte se, že se blesk i fotoaparát
nacházejí ve vypnutém stavu.

2

Aretaãní páãku upevÀovací patky blesku
otoãte smûrem doleva, nasuÀte blesk
SB-600 do sánûk na fotoaparátu a otoãte
aretaãní páãku doprava.

3

Stisknûte a držte aretaãní tlaãítko hlavy
blesku a nastavte hlavu blesku do
horizontální nebo frontální polohy.

4

Zapnûte blesk SB-600 a tûlo fotoaparátu.

•

•
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Pﬁi použití blesku SB-600 s fotoaparáty
kompatibilními se systémem CLS, digitálními
jednookými zrcadlovkami nekompatibilními
se systémem CLS a fotoaparáty skupin I a II
v kombinaci s objektivy s CPU je vyzaﬁovací
ùhel reflektoru blesku nastaven automaticky
podle ohniskové vzdálenosti objektivu.
Pokud je blesk SB-600 použit s jiným typem
fotoaparátu nebo chcete nastavit vyzaﬁovací
ùhel reflektoru blesku manuálnû, postupujte
podle pokynÛ uvedených v ãásti Nastavení
polohy reflektoru blesku (str. 40).

Pﬁi aretaci blesku v sáÀkách otoãte aretaãní páãkou o cca 90° ve smûru
hodinových ruãiãek až na doraz. Chcete-li blesk uvolnit, otoãte aretaãní páãkou
patky blesku až na doraz proti smûru hodinových ruãiãek.

Aretace

Základní popis ovládání

v AretaĀní páĀku patky blesku otoĀte až na doraz.

Uvolnûní

t Digitální datová komunikace blesku SB-600
Digitální datová komunikace probíhá mezi bleskem a fotoaparátem pﬁi použití
blesku SB-600 s fotoaparáty kompatibilními se systémem CLS, digitálními
jednookými zrcadlovkami nekompatibilními se systémem CLS a fotoaparáty
skupin I a II. Pﬁi použití objektivu s CPU jsou do blesku automaticky pﬁenášeny
ùdaje jako napﬁíklad ohnisková vzdálenost.
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4

Nastavení režimu mûﬁení a ﬁízení expozice fotoaparátu

1

Na fotoaparátu nastavte jako expoziãní
režim programovou automatiku (P).

•

2

Není-li možné nastavit programovou automatiku
(P), nastavte jiný expoziãní režim. Viz informace
na protûjší stranû.

Nastavte zonální mûﬁení expozice Matrix
Y.
• Pokud nelze nastavit mûﬁení Matrix Y,
nastavte integrální mûﬁení se zdÛraznûným
stﬁedem W.

t ExpoziĀní režim a metoda mûﬁení expozice
Dostupné expoziãní a mûﬁicí režimy fotoaparátu se liší v závislosti na použitém
fotoaparátu a objektivu a na aktuálním zábleskovém režimu blesku SB-600.
Další informace naleznete v ãásti Podrobný popis ovládání (str. 31),
Automatické zábleskové režimy TTL dostupné u blesku SB-600 (str. 78)
a v návodu k obsluze fotoaparátu.

•
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Pﬁi použití programové automatiky (P) je ãas závûrky automaticky nastaven na
synchronizaãní ãas fotoaparátu pro práci s bleskem.

Clonová automatika (S)
Pﬁedvolbou delšího ãasu závûrky je možné dosáhnout správné expozice pozadí
snímku.

•

•

Fotoaparát automaticky nastaví správnou hodnotu clony. Další informace naleznete
v návodu k použití fotoaparátu. Po nastavení ãasu závûrky zkontrolujte, jestli automaticky
urãená clona zajistí pracovní rozsah blesku odpovídající vzdálenosti objektu. Podrobnosti
jsou uvedeny v ãásti Rozsah pracovních vzdáleností blesku v automatickém zábleskovém
režimu TTL (str. 27).
Nastavíte-li ãas závûrky kratší, než je nejkratší synchronizaãní ãas fotoaparátu pro práci
s bleskem, fotoaparát se po zapnutí blesku SB-600 automaticky pﬁepne na nejkratší
synchronizaãní ãas pro práci s bleskem ( s výjimkou automatické synchronizace FP
s krátkými ãasy závûrky)(str. 48).

Základní popis ovládání

u Použití jiných expoziĀních režimÛ než programové automatiky (P)

ÿasová automatika (A)
Pﬁedvolbou hodnoty clony mÛžete ovládat rozsah hloubky ostrosti a rozsah
pracovních vzdáleností blesku.

•
•

Fotoaparát automaticky nastaví správný ãas závûrky. Další informace naleznete
v návodu k použití fotoaparátu.
Pokyny k urãení hodnoty clony jsou uvedeny v ãástech Smûrné ãíslo (str. 35) a Rozsah
pracovních vzdáleností blesku v automatickém zábleskovém režimu TTL (str. 27).

Manuální zábleskový režim (M)
Pﬁedvolbou ãasu závûrky a clony mÛžete ovládat expozici pozadí snímku,
hloubku ostrosti a rozsah pracovních vzdáleností blesku.

•

•

Nastavíte-li ãas závûrky kratší, než je nejkratší synchronizaãní ãas fotoaparátu pro práci
s bleskem, fotoaparát se po zapnutí blesku SB-600 automaticky pﬁepne na nejkratší
synchronizaãní ãas pro práci s bleskem. To platí u všech fotoaparátÛ s výjimkou pﬁístrojÛ
s mechanickou závûrkou a použití automatické synchronizace FP s krátkými ãasy
závûrky (str. 48).
Pokyny k urãení hodnoty clony jsou uvedeny v ãástech Smûrné ãíslo (str. 35) a Rozsah
pracovních vzdáleností blesku v automatickém zábleskovém režimu TTL (str. 27).
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5

Nastavení zábleskového režimu blesku
1

Zábleskový režim mÛžete
nastavit stisknutím tlaãítka
a.

•

Na LCD panelu zobrazte
symboly Do.

●●● Nastavení zábleskového režimu
Nastavení zábleskového režimu se zmûní každým stisknutím tlaãítka a.
Automatický vyvažovaný
doplÀkový záblesk i-TTL
(jsou odpalovány mûﬁicí
pﬁedzáblesky)

Standardní záblesk i-TTL
(jsou odpalovány
mûﬁicí pﬁedzáblesky)

a

•
•
•
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Manuální záblesk

a

Výše uvedené informace se na LCD panelu zobrazí, pokud je blesk SB-600 použit
s digitálním fotoaparátem kompatibilním se systémem CLS.
Pﬁi stisknutí tlaãítka a se zobrazují pouze aktuálnû dostupné zábleskové režimy;
režimy, které nejsou k dispozici, budou pﬁeskoãeny.
Dostupné zábleskové režimy blesku SB-600 se mûní v závislosti na použitém fotoaparátu
a objektivu a na nastaveném expoziãním a mûﬁicím režimu fotoaparátu. Další informace
naleznete v ãásti Podrobný popis ovládání (str. 31), Automatické zábleskové režimy TTL
dostupné u blesku SB-600 (str. 78) a v návodu k obsluze fotoaparátu.

Rozsah pracovních vzdáleností blesku SB-600 je 0,6 až 20 m a mûní se v závislosti
na nastavení citlivosti ISO, poloze reflektoru a použité clonû.

Rozsah pracovních vzdáleností blesku v automatickém
zábleskovém režimu TTL
Citlivost ISO

Základní popis ovládání

●●● Rozsah pracovních vzdáleností blesku

Pozice reflektoru blesku (mm)

1600 800 400 200 100 50 25

14*1

24

28

35

50

70

85

0,9-9,8/
3,0-32
0,7-7,0/
2,3-23
0,6-4,9/
2,0-16
0,6-3,5/
2,0-11
0,6-2,4/
2,0-7,9
0,6-1,7/
2,0-5,6
0,6-1,2/
2,0-3,9
0,6-0,8/
2,0-2,6
-

1,5-16/
4,9-52
1,1-11/
3,6-36
0,8-8,1/
2,6-27
0,6-5,7/
2,0-19
0,6-4,0/
2,0-13
0,6-2,8/
2,0-9,2
0,6-2,0/
2,0-6,6
0,6-1,4/
2,0-4,6
0,6-1,0/
2,0-3,3
0,6-0,7/
2,0-2,3

1,6-17/
5,2-56
1,2-12/
3,9-39
0,8-8,8/
2,6-29
0,6-6,2/
2,0-20
0,6-4,4/
2,0-14
0,6-3,1/
2,0-10
0,6-2,2/
2,0-7,2
0,6-1,5/
2,0-4,9
0,6-1,1/
2,0-3,6
0,6-0,7/
2,0-2,3

1,8-19/
5,9-62
1,3-14/
4,3-46
0,9-9,8/
3,0-32
0,7-7,0/
2,3-23
0,6-4,9/
2,0-16
0,6-3,5/
2,0-11
0,6-2,4/
2,0-7,9
0,6-1,7/
2,0-5,6
0,6-1,2/
2,0-3,9
0,6-0,8/
2,0-2,6

2,0-20/
3,3-66
1,5-16/
4,9-52
1,0-11/
3,3-36
0,8-8,0/
2,6-26
0,6-5,6/
2,0-18
0,6-4,0/
2,0-13
0,6-2,8/
2,0-9,2
0,6-2,0/
2,0-6,6
0,6-1,4/
2,0-4,6
0,6-1,0/
2,6-3,3

2,3-20/
7,5-66
1,6-18/
5,2-59
1,2-12/
3,9-39
0,8-9,0/
2,6-30
0,6-6,3/
2,0-21
0,6-4,5/
2,0-15
0,6-3,1/
2,0-10
0,6-2,2/
2,0-7,2
0,6-1,5/
2,0-4,9
0,6-1,1/
2,0-3,6

2,5-20/
8,2-66
1,8-20/
5,9-66
1,2-14/
3,9-44
0,9-10/
2,9-33
0,7-7,0/
2,3-23
0,6-5,0/
2,0-16
0,6-3,5/
2,0-11
0,6-2,5/
2,0-8,2
0,6-1,7/
2,0-5,6
0,6-1,2/
2,6-3,9

2,8

2

1,4

4

2,8

2

1,4

5,6

4

2,8

2

1,4

8

5,6

4

2,8

2

11

8

5,6

4

2,8

2

1,4

16*3 11

8

5,6

4

2,8

2

22 16 11

8

5,6

4

2,8

32 22 16 11

8

5,6

4

32 22 16 11

8

5,6

32 22 16 11

8

1,4

32 22 16 11
32 22 16

-

Rozsah pracovních vzdáleností blesku (m/ft.)

Clona

*2

*1 S pﬁedsunutou širokoùhlou rozptylkou
*2 Pﬁi tomto nastavení citlivosti není možná ãinnost automatického zábleskového režimu
TTL. Pro citlivost ISO 1000 použijte nastavení o 2/3 EV menší, než by platilo pro
hodnotu ISO 1600, nebo o 1/3 vûtší, než by platilo pro hodnotu ISO 800.
*3
Programová záblesková automatika TTL pracuje pﬁi použití fotoaparátÛ
F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004 a F-301/N2000.
(u pﬁístrojÛ F-401s/N4004s a F-401/N4004: ISO 25 až ISO 400)

t Citlivost ISO
V tomto návodu k obsluze jsou hodnoty citlivosti u digitálních jednookých
zrcadlovek a filmových fotoaparátÛ oznaãovány jako hodnoty ISO.
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6

Kompozice obrazu a práce s bleskem
1

Zkontrolujte synchronizaãní režim
fotoaparátu.

•

2

Pro normální práci s bleskem používejte
synchronizaci na první lamelu závûrky.

Utvoﬁte kompozici obrazu, zkontrolujte,
jestli svítí indikace pﬁipravenosti k záblesku
v hledáãku fotoaparátu nebo na blesku,
a exponujte.

v Nastavte synchronizaci blesku na první lamelu závûrky
U fotoaparátÛ vybavených režimem synchronizace blesku na druhou lamelu
závûrky se ujistûte, že je nastaven režim synchronizace blesku na první lamelu
závûrky.

•
•
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Pﬁi práci v ostatních zábleskových režimech postupujte podle informací v kapitolách
Synchronizace blesku s dlouhými ãasy závûrky (str. 46), Pﬁedblesk proti ãerveným oãím
v kombinaci se synchronizací blesku s dlouhými ãasy závûrky (str. 46) a Synchronizace
blesku na druhou lamelu závûrky (str. 47).
Podrobnosti týkající se dostupných režimÛ synchronizace blesku naleznete v návodu
k obsluze fotoaparátu.

V automatickém zábleskovém režimu TTL bliká pﬁi vyzáﬁení záblesku na plný
výkon a riziku podexpozice snímku po dobu 3 s po expozici indikace
pﬁipravenosti k záblesku v hledáãku fotoaparátu a na blesku. V závislosti
na použitém fotoaparátu se indikace pﬁipravenosti k záblesku v hledáãku
fotoaparátu nebo na blesku trvale rozsvítí.
Chcete-li zjednat nápravu, nastavte na fotoaparátu jako expoziãní režim
ãasovou automatiku (A) nebo manuální režim (M) a použijte menší zaclonûní,
pﬁípadnû zkraÈte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem a snímek opakujte.

Základní popis ovládání

v Bliká-li po expozici snímku indikace pﬁipravenosti k záblesku,
mohlo být svûtlo záblesku nedostateĀné pro správnou expozici
snímku.

Zobrazení míry podexpozice snímku
Pﬁi použití fotoaparátÛ kompatibilních se systémem CLS, digitálních jednookých
zrcadlovek nekompatibilních se systémem CLS a fotoaparátÛ skupiny I se
v automatickém zábleskovém režimu TTL zobrazí na dobu cca 3 s na LCD
panelu blesku SB-600 hodnota podexpozice snímku (v rozmezí 0 až -3,0 EV).
Souãasnû bliká indikace pﬁipravenosti k záblesku.

•

Hodnotu podexpozice snímku je možné znovu zobrazit souãasným stisknutím tlaãítek
s a a.
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Použití blesku SB-600 v kombinaci s fotoaparáty COOLPIX
Použití blesku SB-600 v kombinaci s digitálními
fotoaparáty COOLPIX
Fotoaparáty COOLPIX, jako napﬁíklad COOLPIX 5400 a 4500,
vybavené sáÀkami pro upevnûní pﬁíslušenství nebo
konektorem TTL pro externí blesk: Je-li tﬁeba výkonnûjší
zábleskové osvûtlení nebo osvûtlení více zábleskovými jednotkami,
doporuãujeme pﬁístroj COOLPIX propojit s bleskem SB-600 nebo
jiným bleskem Nikon Speedlight kompatibilním s automatickým
zábleskovým režimem TTL.
Automatický provoz s bleskem je možný pﬁi nastavení blesku
SB-600 do automatického zábleskového režimu TTL. Zábleskový
výstup je ﬁízen pomocí signálÛ z fotoaparátu sloužících k zapnutí
a vypnutí externího blesku synchronnû s vestavûným bleskem, který
je automaticky ﬁízen externím ãidlem fotoaparátu.

•
•
•

U fotoaparátÛ COOLPIX vybavených sáÀkami pro upevnûní
pﬁíslušenství (napﬁíklad COOLPIX 5400) propojíte blesk pﬁímým
zasunutím do sánûk na fotoaparátu.
U fotoaparátÛ COOLPIX, které jsou vybaveny konektorem TTL
pro externí blesk, ale nejsou vybaveny sáÀkami se systémovými
kontakty, upevnûte blesk na volitelné rameno SK-E900.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Pozor, bezdrátový provoz více bleskÛ s vestavûným
bleskem pﬁístroje COOLPIX jako hlavním bleskem
a bleskem SB-600 jako dálkovû ovládaným bleskem
nelze uskuteĀnit.
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Podrobný popis ovládání
Tato Āást návodu popisuje zábleskové režimy
blesku SB-600. Specifické informace týkající
se funkcí a nastavení fotoaparátu naleznete
v návodu k obsluze pﬁíslušného fotoaparátu.

Dostupné zábleskové režimy blesku SB-600
Dostupnost jednotlivých zábleskových režimÛ blesku SB-600 se liší v závislosti
na použitém fotoaparátu, objektivu a nastaveném expoziãním režimu.
K normální práci s bleskem se doporuãuje automatický zábleskový režim TTL.

●●● Dostupné zábleskové režimy a použitelné fotoaparáty
Dostupný zábleskový režim
Automatický zábleskový
režim TTL

Manuální režim

Použitelné fotoaparáty

Režim i-TTL
Režim D-TTL

Fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS
Digitální jednooké zrcadlovky nekompatibilní
se systémem CLS

Režim TTL
(filmový systém)

Filmové fotoaparáty skupin I až VI
(u fotoaparátÛ skupin III a IV se pﬁi použití
vyvažovaného doplÀkového záblesku
nezobrazuje symbol o
Bez omezení

Manuální blesk

u Monitorovací pﬁedzáblesky
Blesk SB-600 odpaluje bezprostﬁednû pﬁed hlavním zábleskem sérii
nepozorovatelných monitorovacích pﬁedzábleskÛ pro získání informací
o jasových vlastnostech objektu. Tato funkce je použita v situacích, kdy je
blesk SB-600 použit s fotoaparáty kompatibilními se systémem CLS, digitálními
jednookými zrcadlovkami nekompatibilními se systémem CLS a fotoaparáty
skupiny I v kombinaci s objektivem s CPU pﬁi nastavení automatického
zábleskového režimu TTL.

•
•
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Monitorovací pﬁedzáblesky jsou odpalovány mžikovû a nelze je odlišit od hlavního
záblesku.
Monitorovací pﬁedzáblesky jsou indikovány symbolem H na LCD panelu (pﬁi použití
jedné zábleskové jednotky). U fotoaparátÛ skupiny I však nejsou monitorovací
pﬁedzáblesky odpáleny pﬁi nastavení hlavy blesku do jiné než horizontální nebo frontální
polohy a pﬁi nastavení synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky, a to
i v pﬁípadû, že se na LCD panelu blesku zobrazuje symbol H.

Automatické zábleskové režimy TTL

V tûchto režimech je ãidlem fotoaparátu TTL pro mûﬁení zábleskové expozice
detekováno svûtlo odražené od objektu a následnû regulován zábleskový
výstup tak, aby bylo dosaženo správné expozice objektu.
Automatický vyvažovaný doplÀkový záblesk: Do
Stisknutím tlaãítka a zobrazte na LCD panelu symboly Do; tím
dojde k aktivaci režimu automatického vyvažovaného doplÀkového záblesku.
Zábleskový výstup je automaticky regulován pro dosažení optimálnû vyvážené
expozice hlavního objektu a pozadí snímku Pﬁi použití vyvažovaného
doplÀkového záblesku se však u fotoaparátÛ skupin III a IV nezobrazuje
symbol o.

•

V režimu i-TTL oznaãují symboly Do automatický vyvažovaný doplÀkový
záblesk i-TTL.

Podrobný popis ovládání

●●● Automatické zábleskové režimy TTL: D

Standardní zábleskový režim TTL: D
Stisknutím tlaãítka a zobrazte na LCD panelu symbol D; tím dojde
k aktivaci standardního zábleskového režimu TTL. V tomto režimu je mûﬁení
orientováno na správnou expozici hlavního objektu bez ohledu na expozici
pozadí snímku. Tento režim je užiteãný v pﬁípadech, kdy chcete zvýraznit hlavní
objekt.

•

Symbol D indikuje standardní zábleskový režim i-TTL v režimu i-TTL, standardní
zábleskový režim TTL pro digitální jednooké zrcadlovky v režimu D-TTL a standardní
zábleskový režim TTL v režimu TTL (filmový systém).

t Poznámky k indikaci režimu TTL
Na stranû 78 naleznete srovnávací tabulky obsahující indikace zábleskových
režimÛ TTL blesku SB-600 a ekvivalentní indikace používané v dosavadních
návodech k obsluze bleskÛ Speedlight.

•

Informace týkající se práce v automatických zábleskových režimech TTL jsou uvedeny
v ãásti Základní popis ovládání (str. 17).
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Manuální zábleskový režim
Manuální zábleskový režim
V manuálním zábleskovém režimu volíte pracovní clonu a výkon záblesku.
Tímto zpÛsobem mÛžete ovlivÀovat expozici a pracovní vzdálenost blesku
v pﬁípadech, kdy je obtížné dosáhnout správné expozice zábleskem
v automatickém zábleskovém režimu TTL. Výkon záblesku lze nastavit
v rozmezí M1/1 (plný výkon) až M1/64 v souladu s vlastním tvÛrãím zámûrem.
Potﬁebnou hodnotu pracovní clony mÛžete vypoãítat pomocí tabulky smûrných ãísel
a vzdálenosti objektu. Vypoãtenou hodnotu clony je tﬁeba manuálnû nastavit na
objektivu. Pro tento pﬁípad nastavte jako expoziãní režim ãasovou automatiku (A)
nebo manuální expoziãní režim (M).

•
•
•
•

Na použité fotoaparáty se nevztahují žádná omezení.
Podrobnosti týkající se nastavení expoziãního režimu a pﬁedvolby clony naleznete
v návodu k obsluze fotoaparátu.
Není-li pﬁi práci s bleskem SB-600 v manuálním zábleskovém režimu na fotoaparátu
nastavena ãasová automatika (A) nebo manuální expoziãní režim (M), nemusí v závislosti
na typu fotoaparátu dojít ke spuštûní závûrky. Další informace naleznete
v návodu k použití fotoaparátu.
V manuálním zábleskovém režimu není pﬁípadné riziko podexpozice snímku
signalizováno žádným varovným signálem ve formû blikající indikace pﬁipravenosti
k záblesku.

●●● LCD panel v manuálním zábleskovém režimu
Manuální zábleskový režim Výkon záblesku v manuálním zábleskovém režimu
udává výkon záblesku jako zlomek a desetinné ãíslo.

Zobrazení na LCD panelu pﬁi použití fotoaparátu kompatibilního se systémem CLS.
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V manuálním zábleskovém režimu použijte k výpoãtu vzdálenosti objektu,
pracovní clony a výkonu záblesku tabulku smûrných ãísel.

•

Smûrné ãíslo (GN pro ISO 100; m/ft.) vyjadﬁuje množství svûtla vyzaﬁovaného
zábleskem. âím vyšší smûrné ãíslo, tím vyšší výkon blesku.

Smûrná Āísla (ISO 100, m/ft.)
Pozice reflektoru blesku (mm)

Výkon
záblesku

14*

24

28

35

50

70

85

M1/1

14.0/45.9

26.0/85.3

28.0/91.9

30.0/98.4

36.0/118.1

38.0/124.7

40.0/131.2

M1/2

9.9/32.5

18.4/60.4

19.8/65.0

21.2/69.6

25.5/83.7

26.9/88.3

28.3/92.8

M1/4

7.0/23.0

13.0/42.7

14.0/45.9

15.0/49.2

18.0/59.1

19.0/62.3

20.0/65.6

M1/8

4.9/16.1

9.2/30.2

9.9/32.5

10.6/34.8

12.7/41.7

13.4/44.0

14.1/46.3

M1/16

3.5/11.5

6.5/21.3

7.0/23.0

7.5/24.6

9.0/29.5

9.5/31.2

10.0/32.8

M1/32

2.5/8.2

4.6/15.1

4.9/16.1

5.3/17.4

6.4/21.0

6.7/22.0

7.1/23.3

M1/64

1.8/5.9

3.3/10.8

3.5/11.5

3.8/12.5

4.5/14.8

4.8/15.7

5.0/16.4

Podrobný popis ovládání

●●● UrĀení hodnoty clony a výkonu záblesku v manuálním
zábleskovém režimu

* S pﬁedsunutou širokoùhlou rozptylkou

VýpoĀet hodnoty clony
Pomocí tabulky smûrných ãísel a následující rovnice vypoãtûte potﬁebnou
hodnotu clony vzhledem k výkonu záblesku, pozici reflektoru blesku a citlivosti
ISO nastavené na fotoaparátu:
Hodnota clony = smûrné ãíslo (GN) x koeficient citlivosti ISO / vzdálenost objektu (m/ft)

•

Tuto hodnotu clony nastavte na fotoaparátu nebo na objektivu.

VýpoĀet smûrného Āísla
Smûrné ãíslo vypoãtûte pomocí následující rovnice vzhledem ke vzdálenosti
objektu a požadované hodnotû clony.
Smûrné ãíslo (GN) = vzdálenost objektu (m/ft) x hodnota clony / koeficient citlivosti ISO

•

Podle tabulky smûrných ãísel urãete vhodný výkon záblesku odpovídající vypoãtenému
smûrnému ãíslu a tuto hodnotu nastavte na blesku SB-600.

Koeficienty citlivosti ISO
Pﬁi použití jiné citlivosti než ISO 100 je tﬁeba vynásobit smûrné ãíslo pro
hodnotu ISO 100 koeficientem citlivosti podle níže uvedené tabulky.
ISO
Koeficient

25

50

100

200

400

800

1600

x 0,5

x 0,71

x1

x 1,4

x2

x 2,8

x4
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Manuální zábleskový režim
Použití manuálního zábleskového režimu G

1

Na fotoaparátu nastavte jako expoziãní režim
ãasovou automatiku (A) nebo manuální expoziãní
režim (M).

2

Opakovaným stisknutím tlaãítka a zobrazte na
LCD panelu symbol G.

3

Urãete výkon záblesku a hodnotu clony tak,
abyste dosáhli požadované pracovní vzdálenosti
blesku.

•

4

Hodnoty mÛžete zvýšit nebo snížit stisknutím
tlaãítka i nebo j.

•

5
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Další informace týkající se urãení výkonu záblesku
a pracovní clony naleznete v ãásti Urãení hodnoty
clony a výkonu záblesku v manuálním zábleskovém
režimu (str. 35).

Viz ãást Nastavení výkonu záblesku (str. 37).

Nastavte hodnotu clony na fotoaparátu nebo
na objektivu.

Zkontrolujte, jestli svítí indikace pﬁipravenosti
k záblesku, a exponujte.

●●● Nastavení výkonu záblesku
Nastavení výkonu záblesku se zmûní každým stisknutím tlaãítka j nebo i
následujícím zpÛsobem.

Podrobný popis ovládání

6

Pﬁi stisknutí tlaĀítka j:

Pﬁi stisknutí tlaĀítka i:

•

âísla v závorkách pﬁedstavují hodnoty výkonu záblesku nastavitelné v krocích po 1/3 s
výjimkou intervalu 1/1 až 1/2. Hodnoty 1/2 (-0,7) a 1/4 (+0,3) tedy pﬁedstavují shodný
výkon záblesku.

=

Stejný výkon
záblesku

•
•
•

Chcete-li rozšíﬁit dosah blesku, nastavte hodnoty výkonu záblesku blízké M1/1.
Hodnoty lze mûnit rychle podržením tlaãítka i nebo j ve stisknuté poloze.
Bûhem nastavování bliká symbol desetinné teãky.
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Poznámky k sériovému snímání s bleskem
Pﬁi sériovém snímání nepﬁekraĀujte maximální poĀet zábleskÛ
Po dosažení maximálního poãtu po sobû jdoucích zábleskÛ uvedeného
v tabulce je tﬁeba nechat blesk SB-600 minimálnû 10 minut vychladnout:

VAROVÁNÍ
Maximální poĀty zábleskÛ pﬁi sériovém snímání
Maximální poĀet zábleskÛ pﬁi
sériovém snímání
(pﬁi frekvenci 6 snímkÛ/s)

Zábleskový režim

Automatický zábleskový režim TTL
Manuální zábleskový režim (výkon záblesku: M1/1, M1/2)

15

Manuální zábleskový režim (výkon záblesku: M1/4 až M1/64)
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●●● Synchronizace bûhem sériového snímání
V následující tabulce jsou uvedeny maximální dosažitelné poãty snímkÛ pﬁi
sériovém snímání. Pﬁi pﬁekroãení poãtu snímkÛ v sérii uvedeného v tabulce
je tﬁeba nechat blesk SB-600 alespoÀ 10 minut vychladnout.
Maximální poĀty snímkÛ pﬁi sériovém snímání (pﬁi rychlosti 6 snímkÛ/s)
Baterie

Výkon záblesku
1/8

1/16

1/32

1/64

Až 4

Až 8

Až 16

Až 30

Alkalické manganové
Lithiové
Niklové
NiCd
Ni-MH
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Další funkce
V této Āásti jsou uvedeny podrobné informace
o všech funkcích blesku SB-600.

Nastavení polohy reflektoru blesku
Pozice reflektoru blesku je upravována automaticky nebo ji lze nastavit
manuálnû.

•

V závislosti na vyzaﬁovacím ùhlu reflektoru se mûní smûrné ãíslo blesku (str. 35).

●●● Motorické zoomování
Pﬁi použití blesku SB-600 s fotoaparáty kompatibilními se systémem CLS, digitálními
jednookými zrcadlovkami nekompatibilními se systémem CLS a fotoaparáty skupin
I a II v kombinaci s objektivy s CPU dojde k aktivaci motorického zoomování
a vyzaﬁovací ùhel reflektoru blesku je nastaven automaticky.

•
•
•

Reflektor blesku je po aktivaci motorického zoomování automaticky nastavován tak, aby
odpovídal ohniskové vzdálenosti 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm a 85 mm.
Nepatﬁí-li aktuální ohnisková vzdálenost objektivu mezi výše uvedené, nastaví se reflektor
blesku na nejbližší širokoùhlejší pozici. Je-li napﬁíklad zoom u objektivu s CPU nastaven do
polohy mezi 36 a 49 mm, nastaví se reflektor blesku na 35 mm.
Nezobrazí-li se nad indikací ZOOM na LCD panelu blesku malé písmeno M, je nastavení
reflektoru blesku provádûno automaticky. Zobrazí-li se malé písmeno M, stisknûte
opakovanû tlaãítko s, dokud symbol nezmizí.

Aktivní motorické zoomování
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Vypnuté motorické zoomování

●●● Manuální nastavení reflektoru blesku
Pﬁi použití blesku s fotoaparáty skupin III až VII v kombinaci s objektivy bez
CPU nebo v pﬁípadû kdy chcete nastavit jiný vyzaﬁovací ùhel reflektoru blesku
než odpovídá ohniskové vzdálenosti objektivu, je tﬁeba nastavit vyzaﬁovací ùhel
reflektoru blesku manuálnû, stisknutím tlaãítka s.

•

Pﬁi manuální zmûnû pozice reflektoru blesku se na LCD panelu zobrazí nad nápisem
ZOOM malé písmeno M.
Pﬁi každém stisknutí tlaãítka s se pozice reflektoru blesku zmûní takto:

•

Je-li kombinace fotoaparátu a objektivu kompatibilní s motorickým zoomováním,
mûní se pﬁi nasazení objektivu 35 mm polohy reflektoru blesku následovnû:

•

Obecnû je tﬁeba reflektor blesku nastavit do polohy odpovídající ohniskové vzdálenosti
objektivu nebo do nejbližší širokoùhlejší polohy. Napﬁíklad pﬁi použití objektivu
s ohniskovou vzdáleností 60 mm vyberte nastavení 50 mm.

Další funkce

•

t Zrušení motorického zoomování pomocí uživatelského nastavení
Motorické zoomování lze zrušit pomocí uživatelského nastavení (str. 52). Po
zrušení funkce motorického zoomování je možné upravovat nastavení reflektoru
blesku manuálnû, indikace pozice reflektoru blesku se však nezmûní pﬁi zmûnû
ohniskové vzdálenosti objektivu, výmûnû objektivu ani pﬁi stisku tlaãítka
ON/OFF.

•
•

Pokud je motorické zoomování vypnuto, bliká vždy na LCD
panelu malé písmeno M.
Pﬁi každém stisknutí tlaãítka s se pozice reflektoru blesku
zmûní takto:

t Použití vestavûné širokoúhlé rozptylky
Pﬁi práci s objektivy v rozsahu ohniskových vzdáleností 14 až 23 mm použijte
vestavûnou širokoùhlou rozptylku (str. 74).

•
•

Pﬁi použití širokoùhlé rozptylky je reflektor blesku automaticky nastaven do polohy
odpovídající ohniskové vzdálenosti 14 mm a motorické zoomování je vypnuto.
Pﬁi použití objektivu s ohniskovou vzdáleností 14 nebo 17 mm se více projevuje rozdíl
vzdáleností mezi fotoaparátem a objektem ve stﬁedu a krajích obrazu, takže v nûkterých
pﬁípadech mÛže dojít k nedostateãnému osvûtlení okrajových ãástí obrazu.

41

Korekce expozice a korekce výkonu záblesku
Korekce expozice umožÀuje dosáhnout vynikající vyváženosti snímkÛ ùmyslnou
modifikací automaticky urãené expozice. To je obzvláštû výhodné v pﬁípadech,
kdy se ve snímku nachází objekt s extrémnû vysokou nebo nízkou odrazivostí,
nebo v pﬁípadech, kdy chcete zábleskovou expozici pﬁizpÛsobit vlastním tvÛrãím
zámûrÛm.

•
•

Obsahuje-li pozadí snímku zrcadlové plochy, bílou zeì, pﬁípadnû jiný objekt s vysokou
odrazivostí, mÛže být nutná kladná korekce expozice. Podobnû mÛže být v pﬁípadû
tmavého pozadí nebo pozadí s nízkou odrazivostí potﬁebná záporná korekce expozice.
V závislosti na podmínkách snímku je možné provést korekci expozice pro celý snímek,
pro hlavní objekt bez ovlivnûní expozice pozadí snímku nebo pro pozadí snímku bez
ovlivnûní expozice hlavního objektu.

Korekci expozice lze pﬁi použití blesku SB-600 provádût nûkolika zpÛsoby:
Korekce expozice

Dostupný zábleskový režim

Použitelné fotoaparáty

Nastavení korekce expozice
pro hlavní objekt
i pozadí snímku

Všechny zábleskové režimy

Fotoaparáty všech skupin

Nastavení korekce expozice
pouze pro hlavní objekt

Automatický zábleskový
režim TTL

Fotoaparáty kompatibilní se
systémem CLS, digitální
jednooké zrcadlovky
nekompatibilní se systémem
CLS a fotoaparáty skupin I až III

Manuální zábleskový režim

Fotoaparáty všech skupin

Nastavení korekce expozice
pouze pro pozadí snímku

Synchronizace blesku s dlouhými Fotoaparáty všech skupin
ãasy závûrky

●●● Nastavení korekce expozice pro hlavní objekt i pozadí snímku
V automatickém zábleskovém režimu TTL
K modifikaci zábleskové i trvalé expozice použijte funkci korekce expozice
na fotoaparátu. Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

•
•
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Hodnota korekce expozice nastavené na fotoaparátu se na LCD panelu blesku SB-600
nezobrazuje.
Korekci expozice mimo rozsah využitelných citlivostí ISO nelze nastavit. Pokud byste se
napﬁíklad pokusili pﬁi použití citlivosti ISO 100 nastavit na fotoaparátu korekci expozice +3
EV, což znamená ekvivalent ISO 12, byla by možná korekce expozice v hodnotû nejvýše
+2 EV, protože použitelný rozsah citlivosti je 25-1000 ISO.

Nastavení korekce expozice v manuálním zábleskovém režimu
Korekce expozice se provede cílenou zmûnou správné hodnoty clony.

•
•

K výpoãtu clony pro správnou expozici použijte smûrné ãíslo a vzdálenost objektu
(str. 35). Vztaženo k vypoãtené hodnotû clony lze korekci expozice provést nastavením
hodnoty modifikované.
Základním pravidlem je, že menší zaclonûní vede ke svûtlejšímu zobrazení objektu, vûtší
zaclonûní vede ke tmavšímu zobrazení objektu.

●●● Nastavení korekce expozice pouze pro hlavní objekt

•

Tuto korekci lze nastavit pouze u fotoaparátÛ kompatibilních se systémem CLS,
digitálních jednookých zrcadlovek nekompatibilních se systémem CLS a fotoaparátÛ
skupin I až III.

V manuálním zábleskovém režimu
Korekce expozice pro ãást snímku osvûtlenou pouze svûtlem záblesku se
provede zmûnou nastavení výkonu záblesku pﬁístroje SB-600 (M1/1 až M1/64).

•

Další funkce

V automatickém zábleskovém režimu TTL
Zmûna výkonu záblesku pﬁi snímání hlavního objektu osvûtleného zábleskem
bez ovlivnûní expozice pozadí se nazývá korekce výkonu záblesku (korekce
zábleskové expozice) (str. 44).

Lze provést u fotoaparátÛ všech skupin.

●●● Nastavení korekce expozice pouze pro pozadí snímku
Na fotoaparátu nastavte clonovou automatiku (S) nebo manuální expoziãní
režim (M) a pﬁedvolte delší ãas závûrky, než je nejkratší synchronizaãní ãas
pro blesk.

•
•

U fotoaparátÛ, které jsou vybaveny režimem synchronizace blesku s dlouhými ãasy
závûrky, pﬁepnûte fotoaparát do tohoto režimu (str. 46). Získáte tak správnû exponované
pozadí snímkÛ i pﬁi nízké hladinû okolního osvûtlení.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
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Korekce expozice a korekce výkonu záblesku
●●● Korekce výkonu záblesku
Korekci expozice objektu osvûtleného pouze svûtlem záblesku bez ovlivnûní
pozadí snímku provedete ùpravou výkonu záblesku pﬁístroje SB-600.

•
•
•
•

K dispozici v automatickém zábleskovém režimu TTL.
Korekci výkonu záblesku lze nastavit pouze u fotoaparátÛ kompatibilních se systémem
CLS, digitálních jednookých zrcadlovek nekompatibilních se systémem CLS a fotoaparátÛ
skupin I až III.
U fotoaparátÛ F-601/N6006 a F601M/N600 je tﬁeba zadat korekci výkonu záblesku na tûle
fotoaparátu. Korekci výkonu záblesku v tomto pﬁípadû nelze zadat pﬁímo na tûle blesku.
Hodnota zadané korekce se na LCD panelu blesku nezobrazuje. Další informace
naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
U jednookých zrcadlovek s vestavûným bleskem vybavených funkcí korekce expozice je
možné nastavit korekci výkonu záblesku volitelnû na tûle fotoaparátu nebo na blesku.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu. Použijete-li oba ovládací prvky,
je výsledná korekce souãtem obou nastavených hodnot. V takovém pﬁípadû se však na
LCD panelu blesku zobrazuje pouze hodnota korekce zadaná na blesku SB-600.

1

Stisknutím tlaãítka i nebo j zobrazte hodnotu
korekce výkonu záblesku. Hodnota korekce
výkonu záblesku bliká.

2

Stisknutím tlaãítka i nebo j mÛžete zvýšit nebo
snížit hodnotu korekce v krocích po 1/3 EV od –3,0
do +3,0 EV.

•

Hodnoty lze mûnit rychle podržením tlaãítka i nebo
j ve stisknuté poloze.

v Zrušení korekce výkonu záblesku
Nastavenou korekci výkonu záblesku nelze zrušit vypnutím blesku SB-600.
Chcete-li korekci zrušit, stisknutím tlaãítka i nebo j nastavte znovu hodnotu
kompenzace 0,0.
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Kontrola rozložení svûtel a stínÛ v zábûru pﬁed expozicí snímku
(modelovací osvûtlení)
Pﬁi použití funkce modelovacího osvûtlení dojde k vyzáﬁení rychlé série zábleskÛ
s redukovaným výkonem. Toto osvûtlení je dostateãné k posouzení rozložení
svûtel a stínÛ v zábûru ještû pﬁed expozicí snímku.

•
•

Modelovací osvûtlení svítí po dobu 1 sekundy.
Modelovací osvûtlení lze spustit až po rozsvícení indikace pﬁipravenosti k záblesku.

●●● Modelovací osvûtlení u blesku nasazeného na fotoaparát
kompatibilní se systémem CLS
Modelovací osvûtlení je spuštûno stisknutím tlaãítka modelovacího osvûtlení na
kompatibilním fotoaparátu.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Další funkce

•
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Synchronizace blesku s dlouhými Āasy závûrky, pﬁedblesk proti
Āerveným oĀím a synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky
●●● Synchronizace blesku s dlouhými Āasy závûrky
V tomto režimu se pﬁi zábleskové expozici využívá delších ãasÛ závûrky
k dosažení správnû vyváženého popﬁedí a pozadí snímku pﬁi nízké hladinû
osvûtlení nebo v noci.

•
•

Tento režim je k dispozici u fotoaparátÛ vybavených funkcí synchronizace blesku
s dlouhými ãasy závûrky. Synchronizaci blesku s dlouhými ãasy závûrky nelze aktivovat
pﬁímo na blesku SB-600. Tuto funkci je tﬁeba nastavit na tûle fotoaparátu. Další informace
naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
Obvykle jsou nastavovány pomûrnû dlouhé ãasy závûrky, proto použijte stativ, abyste
zabránili rozhýbání snímkÛ.

●●● Pﬁedblesk proti Āerveným oĀím
Aby se zabránilo vzniku ãervených skvrn v oãích osob na barevných snímcích
fotografovaných pﬁímým zábleskem, odpálí blesk SB-600 bezprostﬁednû pﬁed
expozicí snímku tﬁi záblesky o nižším výkonu.

•
•

Tento režim je dostupný u fotoaparátÛ podporujících pﬁedblesk proti ãerveným oãím.
Funkci nelze zapnout pﬁímo na blesku SB-600, ale je nutné ji aktivovat na fotoaparátu.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
Po nastavení fotoaparátu do režimu pﬁedblesku proti ãerveným oãím zkontrolujte, zda se
na LCD panelu blesku zobrazil symbol N.

●●● Pﬁedblesk proti Āerveným oĀím v kombinaci se
synchronizací blesku s dlouhými Āasy závûrky
Tento režim kombinuje pﬁedblesk proti ãerveným oãím a synchronizaci
s dlouhými ãasy závûrky.

•
•
•
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Režim je dostupný u fotoaparátÛ podporujících pﬁedblesk proti ãerveným oãím souãasnû
se synchronizací blesku s dlouhými ãasy závûrky. Nelze jej nastavit pﬁímo na blesku
SB-600, ale je nutné aktivovat jej na tûle fotoaparátu. Další informace naleznete
v návodu k použití fotoaparátu.
Po aktivaci pﬁedblesku proti ãerveným oãím a synchronizace blesku s dlouhými ãasy
závûrky na fotoaparátu se pﬁesvûdãete, zda se na LCD panelu blesku SB-600 zobrazil
symbol N.
Obvykle jsou nastavovány pomûrnû dlouhé ãasy závûrky, proto použijte stativ, abyste
zabránili rozhýbání snímkÛ.

●●● Synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky

•
•
•
•

V režimu synchronizace blesku na první lamelu závûrky je záblesk odpálen
bezprostﬁednû po otevﬁení první lamely závûrky; v režimu synchronizace na druhou
lamelu závûrky je záblesk odpálen na konci expozice, tûsnû pﬁed zavﬁením druhé lamely
závûrky.
Režim je k dispozici u fotoaparátÛ vybavených funkcí synchronizace na druhou lamelu
závûrky. Nelze jej nastavit pﬁímo na blesku SB-600, ale je nutné aktivovat jej na tûle
fotoaparátu. Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
Obvykle jsou nastavovány pomûrnû dlouhé ãasy závûrky, proto použijte stativ, abyste
zabránili rozhýbání snímkÛ.
Pﬁi práci s více blesky je možné nastavit synchronizaci hlavního blesku na první nebo
druhou lamelu závûrky. U dálkovû ﬁízených jednotek však nelze nastavit synchronizaci
na druhou lamelu závûrky (str. 56).

Synchronizace na druhou lamelu závûrky

Další funkce

Pﬁi fotografování rychle se pohybujících objektÛ pomocí blesku s delšími
ãasy závûrky mÛže dojít k nepﬁirozenû pÛsobícím výsledkÛm, protože objekt
zmrazený zábleskem je zobrazen za rozmazanými ãástmi objektu nebo v nich
(viz obrázek vpravo).
Synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky umožÀuje tvorbu snímkÛ,
u kterých se rozmazaná ãást pohybujícího se objektu (napﬁíklad svûtla vozu)
zobrazí za objektem a nikoli pﬁed ním.

Synchronizace na první lamelu závûrky

Parametry snímkÛ

•
•
•
•
•

Ohnisková vzdálenost: 70 mm
âas závûrky:
2s
Clona:
f/4,5
Zábleskový režim:
manuální
Výkon záblesku:
M1/1
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Automatická synchronizace blesku FP s krátkými Āasy
závûrky (kompatibilní fotoaparáty)
Nyní máte k dispozici vysoce rychlou zábleskovou synchronizaci i pﬁi nejkratších
ãasech závûrky fotoaparátu. V tomto režimu je v pﬁípadû pﬁekroãení nejkratšího
synchronizaãního ãasu fotoaparátu pro práci s bleskem aktivována automatická
vysoce rychlá synchronizace blesku FP s krátkými ãasy závûrky. Tento režim je
užiteãný, chcete-li použít menší zaclonûní a dosáhnout tak menší hloubky
ostrosti pro rozostﬁení pozadí.

•
•
•
•
•
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Režim je k dispozici u kompatibilních fotoaparátÛ. Režim automatické vysoce rychlé
synchronizace FP nelze nastavit pﬁímo na blesku SB-600, ale je nutné aktivovat jej na
fotoaparátu.
Je-li tento režim nastaven na fotoaparátu, zobrazí se na LCD panelu symbol K.
Vysoce rychlá synchronizace blesku umožÀuje pracovat se všemi kratšími ãasy závûrky,
než je nejkratší synchronizaãní ãas fotoaparátu pro práci s bleskem.
Automatická vysoce rychlá synchronizace FP pracuje rovnûž v režimu pokroãilého
bezdrátového osvûtlení.
Dostupné zábleskové režimy jsou i-TTL a automatický zábleskový režim.

Blokace zábleskové expozice (FV Lock)
(kompatibilní fotoaparáty)
Hodnota zábleskové expozice (Flash Value, FV) vyjadﬁuje míru zábleskového
osvûtlení potﬁebnou pro správnou expozici objektu. Funkce FV Lock umožÀuje
uložit do pamûti hodnotu zábleskové expozice potﬁebnou pro správnou expozici
hlavního objektu. Tato hodnota zábleskové expozice zÛstává zachována i pﬁi
zmûnû nastavení clony, zmûnû kompozice obrazu nebo zmûnû nastavení
zoomu.

•

Režim je k dispozici u kompatibilních fotoaparátÛ. Funkci FV Lock nelze nastavit pﬁímo
na blesku SB-600, ale je tﬁeba ji aktivovat na fotoaparátu.
Dostupným zábleskovým režimem je i-TTL.

Další funkce

•
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Pomocný AF reflektor blesku pﬁi práci za nízké hladiny osvûtlení

Pokud je hladina okolního osvûtlení pﬁíliš nízká pro správnou ãinnost
autofokusu, umožní pomocný velkoplošný AF reflektor blesku SB-600 správné
zaostﬁení i v ùplné tmû.

•

•
•
•

V pﬁítmí se velkoplošný pomocný AF reflektor blesku
automaticky zapne pﬁi lehkém stisknutí tlaãítka spouštû
fotoaparátu pﬁi použití AF objektivu a nastavení
zaostﬁovacího režimu S (Single Servo s prioritou
zaostﬁení), AF nebo A.
Efektivní pracovní rozsah velkoplošného pomocného
AF reflektoru je pﬁibližnû 1 až 10 m pﬁi použití objektivu
50 mm f/1,8 nebo menší (v závislosti na použitém
objektivu).
Použitelné ohniskové vzdálenosti: 24 až 105 mm
(35 až 105 mm u fotoaparátÛ F-501/N2020)
Pﬁi práci s pomocným AF reflektorem aktivujte
v hledáãku fotoaparátu centrální zaostﬁovací pole (u fotoaparátÛ nekompatibilních
se systémem CLS).

t Fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS

•
•

•
•
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Velkoplošný pomocný AF reflektor blesku SB-600 podporuje dynamický autofokus
fotoaparátÛ kompatibilních se systémem CLS.
Fotoaparát D2H napﬁíklad poskytuje následující možnosti:
Pﬁi ohniskové vzdálenosti 35 až 85 mm je použitelných celkem 11 zaostﬁovacích polí
(viz obrázek níže).
Pﬁi ohniskové vzdálenosti 24 až 85 mm je použitelných celkem 9 zaostﬁovacích polí
s výjimkou pole zcela vlevo a vpravo.

Efektivní pracovní rozsah velkoplošného pomocného AF reflektoru je pﬁibližnû 1 až
10 m nebo ménû uprostﬁed obrazového pole a pﬁibližnû 1 až 7 m nebo ménû na okrajích
obrazového pole (pﬁi použití objektivu 50 mm f/1,8). Tento rozsah se mÛže mûnit
v závislosti na použitém objektivu.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

v Poznámky k použití pomocného velkoplošného AF reflektoru

•
•
•

Nezobrazí-li se v hledáãku fotoaparátu i pﬁes aktivaci pomocného AF reflektoru indikace
zaostﬁení, zaostﬁete manuálnû.
Nesvítí-li indikace pﬁipravenosti k záblesku na blesku SB-600 nebo je zablokován
autofokus fotoaparátu, nedojde k aktivaci pomocného AF reflektoru.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

t Aktivace a zrušení pomocného velkoplošného AF reflektoru
Pomocný velkoplošný AF reflektor blesku SB-600 lze aktivovat a zrušit pomocí
uživatelského nastavení (str. 52).
Ve výchozím nastavení je pomocný AF reflektor aktivní.

t Fotoaparáty s vestavûným bleskem

•
•
•

I pﬁes aktivaci pomocného AF reflektoru fotoaparátu má AF reflektor blesku SB-600
pﬁednost a AF reflektor fotoaparátu nepracuje. AF reflektor fotoaparátu pracuje pouze
pﬁi vypnutém AF reflektoru blesku.
U pﬁístrojÛ F80/N80, F75/N75 a F65/N65 se AF reflektor fotoaparátu rozsvítí pouze pﬁi
vypnutém AF reflektoru blesku SB-600. AF reflektor fotoaparátu lze vypnout na tûle
fotoaparátu. Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.
U pﬁístrojÛ F60/N60 se AF reflektor rozsvítí pﬁi snímání v manuálním zábleskovém režimu
na plný výkon. Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Další funkce

•

u Práce s bleskem SB-600 umístûným mimo fotoaparát
Pﬁi použití blesku SB-600 mimo fotoaparát, propojeného pomocí TTL kabelu
SC-29, je možné automatické zaostﬁování i pﬁi nízké hladinû osvûtlení, protože
kabel SC-29 je vybaven kontakty pro funkci pomocného AF reflektoru (str. 81).
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Uživatelská nastavení
Pomocí uživatelských nastavení uvedených na následující stranû lze snadno
nastavovat, aktivovat a rušit rÛzné funkce blesku SB-600. Symboly zobrazované
na LCD panelu se liší v závislosti na nastavení blesku a kombinaci fotoaparátu
a objektivu. Nejsou-li funkce dostupné, nezobrazují se žádné symboly.

●●● UrĀení uživatelského nastavení
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1

Souãasným stisknutím tlaãítek s a j po dobu
pﬁibližnû 2 s pﬁejdûte do režimu uživatelského
nastavení.

2

Stisknutím tlaãítka i nebo j vyberte
požadované uživatelské nastavení.

3

Stisknutím tlaãítka s nebo a zobrazte
preferované nastavení.

4

Souãasným stisknutím tlaãítek s a j po dobu
pﬁibližnû 2 s nebo stisknutím tlaãítka b se
vraÈte do normálního režimu.

●●● Podrobné informace k uživatelským nastavením (tuĀnû je vyznaĀeno výchozí nastavení)
Bezdrátový zábleskový režim (str. 60)
Aktivace nebo zrušení bezdrátového zábleskového režimu pﬁi použití více bezdrátovû
ovládaných bleskÛ.

• OFF: Bezdrátový zábleskový režim
je zrušen

• ON: Bezdrátový zábleskový režim je
aktivován

Použijete-li blesk SB-600 jako bezdrátovû ovládanou zábleskovou jednotku pﬁi použití
více bezdrátovû ovládaných bleskÛ, mÛžete aktivovat nebo zrušit kontrolní zvukovou
signalizaci.

• ON: Zvuková signalizace je zapnutá

Další funkce

Zvuková signalizace v bezdrátovém zábleskovém režimu (str. 65)

• OFF: Zvuková signalizace je vypnutá

Pomocný indikátor pﬁipravenosti (str. 65)
Pomocný indikátor pﬁipravenosti lze aktivovat nebo zrušit, pokud je pﬁístroj SB-600
použit jako dálkovû ovládaný blesk pﬁi použití více bezdrátovû ovládaných bleskÛ.

• ON: Indikátor pﬁipravenosti je zapnut.

• OFF: Indikátor pﬁipravenosti je vypnut.

Pomocný velkoplošný AF reflektor (str. 50)
Aktivuje nebo ruší funkci pomocného AF reflektoru.

• AF-ILL: Aktivováno

• NO AF-ILL: Zrušeno

Pohotovostní režim (str. 21)
Aktivace nebo zrušení funkce pohotovostního režimu.

• AUTO: Pohotovostní režim je aktivován

•

: Pohotovostní režim je zrušen
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Uživatelská nastavení
(TuĀnû je vyznaĀeno výchozí nastavení)
Motorické zoomování (str. 40)
Aktivuje nebo ruší funkci motorického zoomování sloužící k automatickým ùpravám
vyzaﬁovacího ùhlu reflektoru blesku.

• OFF: Zrušeno

• ON: Aktivováno

Nastavení reflektoru blesku pﬁi náhodném ulomení vestavûné širokoúhlé
rozptylky (str. 86)
Aktivuje nebo ruší funkci nastavení reflektoru blesku pﬁi náhodném ulomení vestavûné
širokoùhlé rozptylky. Pﬁi nastavení na hodnotu ON (Zapnuto) indikace polohy reflektoru
blesku bliká.

• OFF: Manuální nastavení je zrušeno

• ON: Manuální nastavení je aktivováno

Osvûtlení LCD panelu (str. 15)
Zapíná nebo vypíná osvûtlení LCD panelu.

• ON: Zapnuto
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• OFF: Vypnuto

PokroĀilé operace
V této Āásti návodu jsou popsány pokroĀilé
zábleskové techniky blesku SB-600.

Pﬁehled možností použití více bleskÛ
Použití více zábleskových jednotek vám umožní vytváﬁet pﬁirozenûji pÛsobící
snímky zdÛraznûním tvaru objektu nebo eliminací rušivých stínÛ.
K dispozici jsou následující bezdrátové režimy ãinnosti více bleskÛ:
Režim Āinnosti
více bleskÛ
Pokroãilé
bezdrátové osvûtlení
(str. 60)

Použitelné
fotoaparáty
Fotoaparáty
kompatibilní se
systémem CLS

Použitelné blesky
Pouze blesky kompatibilní se
systémem CLS, napﬁíklad
zaﬁízení SB-800 a SB-600.

•
Provoz více bleskÛ
propojených kabely
(str. 66)

•
•
•

Bez omezení (režim
více bleskÛ TTL
není možné použít
u digitálních
jednookých
zrcadlovek)

Zaﬁízení SB-600 lze použít
pouze jako dálkovû ovládaný
blesk.

Blesky kompatibilní se
zábleskovým režimem TTL.

•

Blesky SB-11, SB-14, SB-140
a SB-21B nelze použít
v kombinaci s fotoaparáty
F-401/ N4004 a F-401s/N4004s
jako hlavní ani jako dálkovû
ovládanou zábleskovou
jednotku.

Není možné používat souĀasnû nûkolik režimÛ Āinnosti více bleskÛ.
Bezdrátový režim více bleskÛ kompatibilní se systémem CLS se nazývá Pokroãilé
bezdrátové osvûtlení.
Osvûtlení pomocí více bleskÛ v manuálním režimu (M) pomocí kabelÛ je možné pouze pﬁi
použití fotoaparátu kompatibilního se systémem CLS nebo digitální jednooké zrcadlovky
nekompatibilní se systémem CLS.

t Hlavní záblesková jednotka a dálkovû ovládané zábleskové
jednotky
V tomto návodu k obsluze se blesk umístûný na fotoaparátu nebo pﬁímo
propojený s fotoaparátem pomocí kabelu SC-17, SC-28 nebo SC-29 nazývá
hlavní blesk. Všechny ostatní zábleskové jednotky jsou nazývány jako dálkovû
ovládané blesky.
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•
•
•

•

•
•

Abyste zamezili náhodnému odpálení záblesku, pﬁed upevnûním hlavního blesku
na fotoaparát nebo pﬁed jeho pﬁipojením k fotoaparátu vypnûte fotoaparát a všechny
zábleskové jednotky.
Pﬁi nastavení do režimu dálkovû ovládané zábleskové jednotky dojde u bleskÛ SB-600,
SB-800 a SB-80DX ke zrušení pohotovostního režimu a u blesku SB-50DX bude
pohotovostní doba prodloužena pﬁibližnû na jednu hodinu.
Vyzaﬁovací ùhel reflektoru dálkovû ovládaných jednotek nastavte širší, než je obrazový
ùhel zábûru, tak aby byl objekt nasvícen dostateãným množstvím svûtla i v pﬁípadû, že
osa hlavy blesku není v ose snímku. (V systému pokroãilého bezdrátového osvûtlení je
reflektor blesku automaticky nastaven do polohy 24 mm s výjimkou pﬁípadu, kdy je
nasazena širokoùhlá rozptylka.) NezapomeÀte, že ãím blíže je objekt, tím je tﬁeba širší
ùhel vykrytí.
Jas zábleskového osvûtlení je nepﬁímo ùmûrný druhé mocninû vzdálenosti mezi bleskem
a objektem. Je-li napﬁíklad vzdálenost mezi bleskem A a objektem 1 m a vzdálenost
blesku B je 2 m, kombinovaný jas obou bleskÛ bude:
A : B = 12 : 22 = 1 : 4 (m)
Lze tedy vidût, že osvûtlení zajišÈované bleskem A je ãtyﬁikrát (dvû clony) jasnûjší než
osvûtlení bleskem B.
K dosažení dobrých výsledkÛ doporuãujeme pﬁed expozicí dÛležitých snímkÛ zhotovit
zkušební zábûry.
Pﬁed použitím fotoaparátu a bleskÛ si peãlivû pﬁeãtûte veškeré návody k obsluze.

Pokroãilé operace

v Poznámky k režimu Āinnosti více bleskÛ (bezdrátovému
i kabelovému)
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Bezdrátový provoz více bleskÛ
Chcete-li používat blesk SB-600 jako dálkovû ovládaný blesk v režimu
pokroãilého bezdrátového osvûtlení, pﬁeãtûte si následující odstavce.

●●● Umístûní bleskÛ a fotoaparátu v režimu pokroĀilého
bezdrátového osvûtlení
Fotoaparát, hlavní blesk a dálkovû ovládané blesky rozmístûte zpÛsobem
znázornûným na obrázku.
Skupina C

Ujistûte se, že svûtlo hlavního blesku dopadá pﬁímo
na pﬁijímací ãidla dálkovû ovládaných bleskÛ.

Ménû než pﬁibližnû
10 m
Pﬁibližnû 5 až 7 m
Uvnitﬁ 30°

Hlavní blesk

Skupina B
Uvnitﬁ 30°

Pﬁibližnû 5 až 7 m

Skupina A

•
•

Efektivní snímací vzdálenost mezi hlavním bleskem a dálkovû ovládanými blesky je pﬁibližnû 10 m
nebo ménû v pﬁední poloze a pﬁibližnû 5 až 7 m po obou stranách. Tento rozsah se mÛže mírnû
mûnit v závislosti na okolním osvûtlení.
Dbejte, aby blesky patﬁící do jedné skupiny byly umístûny blízko sebe.

v Nastavení hlavního blesku a dálkovû ovládaných bleskÛ

•
•
•
•
•
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•

Ve vûtšinû pﬁípadÛ je vhodné rozmístit dálkovû ovládané blesky blíže ke snímanému objektu než
k fotoaparátu, a to tak, aby svûtlo hlavního blesku dopadalo pﬁímo na pﬁijímací ãidla dálkovû
ovládaných bleskÛ. To je nutné zejména v pﬁípadû, kdy držíte dálkovû ovládaný blesk v ruce.
Datová komunikace nemÛže probíhat správným zpÛsobem, je-li mezi hlavním bleskem a dálkovû
ovládanými blesky nûjaká pﬁekážka.
Dbejte, aby v automatickém zábleskovém režimu TTL nedopadalo pﬁímé ani odražené svûtlo dálkovû
ovládaných bleskÛ na fotoaparát. Rovnûž zamezte dopadnutí svûtla tûchto bleskÛ na ãidlo hlavního
blesku v jiných automatických zábleskových režimech než TTL. V opaãném pﬁípadû není možné
dosáhnout správné expozice.
Poãet dálkovû ovládaných zábleskových jednotek, které mohou pracovat spoleãnû, není omezen.
Dopadá-li však na ãidlo hlavního blesku pﬁíliš mnoho svûtla z dálkovû ovládaných zábleskových
jednotek, nemusí být možný správný provoz systému. V praxi je vhodné poãet dálkovû ovládaných
zábleskových jednotek omezit na tﬁi jednotky ve skupinû.
K zajištûní stabilního rozmístûní dálkovû ovládaných zábleskových jednotek použijte dodávané
stojánky AS-19.
Po rozmístûní všech zábleskových jednotek nezapomeÀte provést odpálení zkušeních zábleskÛ
(str. 20).

●●● Použití stojánku pro blesk
K zajištûní stabilního rozmístûní dálkovû ovládaných zábleskových jednotek
použijte dodávané stojánky AS-19.

•

Stojánky mÛžete použít k rozmístûní bleskÛ Nikon i pﬁi kabelovém propojení více bleskÛ (str. 66).
SáÀky pro upevnûní bleskÛ SB-15
a SB-27

Pﬁíklad upevnûní
blesku SB-27

Stativový závit

Nasazení blesku na stojánek

1

Blesk SB-600 nasaìte na stojánek stejným
zpÛsobem jako pﬁi nasazování do sánûk na
fotoaparátu. Obdobným zpÛsobem postupujte
rovnûž pﬁi snímání blesku.

Pokroãilé operace

SáÀky pro upevnûní blesku
(všechny blesky Speedlight
s výjimkou modelÛ SB-15
a SB-27)

t Zamezení náhodnému odpálení záblesku u dálkovû ovládaných
jednotek

•

Dálkovû ovládané zábleskové jednotky neponechávejte v zapnutém stavu. V opaãném
pﬁípadû mÛže pﬁítomný elektrický šum daný statickou elektﬁinou apod. vést
k náhodnému spuštûní záblesku.
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Provoz více bleskÛ v režimu pokroĀilého
Provoz bleskÛ Nikon podporujících systém CLS v režimu pokroĀilého
bezdrátového osvûtlení je možný v kombinaci s fotoaparáty Nikon
kompatibilními se systémem CLS.
Zaﬁízení SB 600 lze použít pouze jako dálkovû ovládaný blesk.
V tomto režimu mÛžete rozdûlit dálkovû ovládané zábleskové jednotky až do
tﬁí skupin (A, B, C), a nastavit zábleskový režim a korekci výkonu záblesku
oddûlenû pro jednotlivé skupiny i hlavní blesk pﬁi zachování automatické
kontroly zábleskové expozice.

●●● Nastavení blesku SB-600 jako dálkovû ovládané
zábleskové jednotky
Pﬁi použití pokroãilého bezdrátového osvûtlení lze blesk SB-600 nastavit jako
bezdrátovû ovládanou zábleskovou jednotku pomocí uživatelského nastavení
(str. 52).

•

Na LCD panelu se zobrazí symbol P.

v Poznámky k nastavení zábleskového režimu pﬁi použití blesku SB-600 jako
dálkovû ovládané zábleskové jednotky
V režimu pokroãilého bezdrátového osvûtlení se nastavení zábleskového režimu
dálkovû ovládaných jednotek provádí na hlavní zábleskové jednotce. Je-li tedy
blesk SB-600 použit jako dálkovû ovládaná záblesková jednotka, nenastavujte
zábleskový režim Auto Aperture (AA) nebo standardní automatický zábleskový
režim (A), protože tyto režimy nejsou u blesku SB-600 k dispozici. Budou-li
nastaveny, nedojde u blesku SB-600 k odpálení záblesku.
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bezdrátovû ovládaného osvûtlení
●●● Nastavení dálkovû ovládaných zábleskových jednotek
V režimu pokroãilého bezdrátového osvûtlení nastavte na dálkovû ovládaných
zábleskových jednotkách následující parametry.

•
•
•

Vyberte nûkterý ze ãtyﬁ dostupných kanálÛ. Dbejte
na nastavení shodného komunikaãního kanálu
s komunikaãním kanálem na hlavním blesku.

Název skupiny

Nejvýše 3 skupiny (A, B, C)

Nastavte zábleskový režim a hodnotu korekce výkonu dálkovû ovládaných zábleskových jednotek
na hlavní zábleskové jednotce.
Je-li na hlavní zábleskové jednotce nastaven bezdrátový stroboskopický režim, bude tento režim
použit i na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách vãetnû zaﬁízení SB-600.
Používá-li jiný fotograf ve vaší blízkosti stejný systém bezdrátového zábleskového ovládání,
mÛže dojít k náhodnému synchronnímu odpálení vašich dálkovû ovládaných zábleskových jednotek
s hlavním bleskem tohoto fotografa. Chcete-li tomuto jevu zamezit, nastavte odlišný komunikaãní
kanál.
Informace týkající se nastavení hlavní zábleskové jednotky naleznete v návodu k použití blesku.

●●● Nastavení skupiny a Āísla kanálu dálkovû ovládaných
zábleskových jednotek

1

Stisknutím tlaãítka a na dálkovû ovládané
zábleskové jednotce zobrazte blikající ãíslo kanálu
a stisknutím tlaãítka i nebo j toto ãíslo
nastavte.

•

2

Pokroãilé operace

•

Komunikaãní kanál

Dbejte na nastavení shodného komunikaãního kanálu
s komunikaãním kanálem na hlavním blesku.

Stisknutím tlaãítka a na dálkovû ovládané
zábleskové jednotce zobrazte blikající název
skupiny, stisknutím tlaãítka i nebo j tuto skupinu
nastavte a potom stisknûte tlaãítko a .

•

Dálkovû ovládané zábleskové jednotky, u kterých jsou
nastavení zábleskového režimu a korekce výkonu záblesku
shodná, sjednoÈte do jedné skupiny.

v Poznámky k použití ﬁídicího režimu fotoaparátu Nikon D70
Pﬁi fotografování s více bezdrátovû ovládanými blesky s použitím zabudovaného
blesku fotoaparátu Nikon D70 jako hlavní zábleskové jednotky (v ﬁídicím režimu)
nastavte na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách ãíslo kanálu 3
a skupinu A. V opaãném pﬁípadû nedojde u blesku SB-600 k odpálení záblesku.
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Provoz více bleskÛ v režimu pokroĀilého bezdrátovû
●●● Pﬁíklady práce s bleskem v režimu pokroĀilého
bezdrátového osvûtlení

Použití více bezdrátovû ovládaných
bleskÛ (tﬁi blesky)

Použití jednoho blesku
(na fotoaparátu)

Hlavní blesk M osvûtluje pﬁímým zábleskem objekt, zatímco osvûtlení dálkovû
ovládané zábleskové jednotky A míﬁí do stropu k zajištûní osvûtlení pozadí
a tvorbu pﬁirozenûji pÛsobícího snímku. Dálkovû ovládaná záblesková jednotka
B je použita v kombinaci s barevným želatinovým filtrem k dosažení teplejšího
zbarvení snímku u krbu.
Parametry snímkÛ

•
•
•

•

•
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Fotoaparát:
D2H
Ohnisková vzdálenost: 25 mm
Hlavní záblesková
jednotka M:
SB-800 (zábleskový
režim D, korekce
výkonu záblesku
+1/3)
Dálkovû ovládaná záblesková
jednotka A:
SB-600 (zábleskový
režim D, korekce
výkonu záblesku
+1/3)
Dálkovû ovládaná záblesková
jednotka B:
SB-600 (zábleskový
režim G, výkon
záblesku 1/16)

Dálkovû ovládaná
záblesková jednotka A

Dálkovû ovládaná
záblesková
jednotka B

Hlavní záblesková
jednotka M

ovládaného osvûtlení

1

Na fotoaparátu nastavte jako expoziãní režim
ãasovou automatiku (A).

2

Nastavte blesk na fotoaparátu kompatibilním
se systémem CLS.

•

Rozmístûte dálkovû ovládané zábleskové
jednotky A a B. Zapnûte blesky a zkontrolujte
rozsvícení indikace pﬁipravenosti k záblesku.

•

K umístûní dálkovû ovládaných zábleskových jednotek
použijte dodávané stojánky AS-19 nebo stativy
(str. 59).

4

Na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách
A a B aktivujte bezdrátový dálkový zábleskový
režim.

5

Na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách
A a B nastavte komunikaãní kanál ãíslo 1.

•

6

Pokroãilé operace

3

Postupujte podle pokynÛ v návodu k obsluze blesku.

Dbejte na nastavení shodného komunikaãního kanálu
s komunikaãním kanálem na hlavním blesku.

Na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách
nastavte skupinu A a B.

•

Dálkovû ovládané zábleskové jednotce A pﬁiﬁaìte
skupinu A, jednotce B pﬁiﬁaìte skupinu B.
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Provoz více bleskÛ v režimu pokroĀilého bezdrátovû
ovládaného osvûtlení

7

Zkontrolujte, zda svítí indikace pﬁipravenosti
k záblesku u všech použitých zábleskových
jednotek, a poté stisknutím tlaãítka h na
hlavním blesku odpalte zkušebních záblesky.

•
•

•

8

Nejprve dojde k odpálení záblesku na hlavním blesku,
poté na dálkovû ovládaných zábleskových jednotkách
skupiny A a nakonec na jednotkách skupiny B.
Nedojde-li k odpálení záblesku u nûkteré dálkovû
ovládané zábleskové jednotky, zmûÀte její umístûní
pﬁiblížením k objektu nebo zmûnou nasmûrování
pﬁijímacího ãidla tak, aby na nûj mohlo dopadat svûtlo
hlavního blesku, a opakujte odpálení zkušebních
zábleskÛ.
Rozložení svûtel a stínÛ scény mÛžete zkontrolovat
ještû pﬁed expozicí snímku spuštûním modelovacího
osvûtlení (str. 45).

Nakonec stejným zpÛsobem jako pﬁi práci ve
standardním zábleskovém režimu TTL
zkontrolujte nastavení clony a pracovní rozsah
blesku a exponujte.

•
•

Podrobnosti týkající se práce v režimu TTL naleznete
na stranû 17.
Práci zábleskových jednotek lze kontrolovat opticky
pomocí indikace pﬁipravenosti k záblesku nebo
akusticky prostﬁednictvím pípání (str. 65).

t Modelovací osvûtlení v režimu pokroĀilého bezdrátového
osvûtlení
Pﬁi stisknutí tlaãítka modelovacího osvûtlení na hlavním blesku dojde ke
spuštûní modelovacího osvûtlení na všech dálkovû ovládaných zábleskových
jednotkách nastavených na hlavní zábleskové jednotce. Pﬁi stisknutí tlaãítka
modelovacího osvûtlení na kompatibilním fotoaparátu dojde ke spuštûní
modelovacího osvûtlení u hlavního blesku i všech dalších dálkovû ovládaných
zábleskových jednotek.
• Modelovací osvûtlení svítí po dobu 1 sekundy.
• Hlavní i dálkovû ovládané zábleskové jednotky odpálí záblesky odpovídající
nastaveným hodnotám korekce výkonu záblesku.
• Podrobnosti týkající se modelovacího osvûtlení fotoaparátu naleznete
v návodu k obsluze kompatibilního fotoaparátu.
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Optická nebo akustická signalizace Āinnosti více bezdrátovû
ovládaných bleskÛ
âinnost více bezdrátovû ovládaných bleskÛ mÛžete kontrolovat sledováním
pomocné indikace pﬁipravenosti k záblesku na zadní stranû blesku SB-600 nebo
pomocí akustické signalizace bûhem snímání i po expozici.

●●● Použití indikace pﬁipravenosti k záblesku a akustické
signalizace blesku SB-600 v bezdrátovém zábleskovém
provozu
Pﬁi použití blesku SB-600 jako bezdrátovû ovládané jednotky mÛžete
kontrolovat jeho ãinnost sledováním pomocné indikace pﬁipravenosti k záblesku
a posloucháním akustické signalizace. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout
v režimu uživatelských funkcí (str. 52).
Kontrola Āinnosti blesku pomocí indikace pﬁipravenosti k záblesku a akustické signalizace
Dálkovû ovládaná záblesková
jednotka

Stav blesku

Indikátor
pﬁipravenosti
k záblesku

Pomocný
indikátor
pﬁipravenosti

Akustická
signalizace

Svítí

Pomalu bliká

Jedno pípnutí

Blesk je pﬁipraven k záblesku

Svítí po
dokonãení
dobíjení po
odpálení
záblesku.

Pomalu bliká
po dokonãení
dobíjení po
odpálení
záblesku.

Dvû pípnutí

Došlo k ﬁádnému odpálení záblesku

Bliká po dobu
pﬁibližnû 3 s

Rychle bliká po
dobu
pﬁibližnû 3 s

Pípá po dobu
pﬁibližnû 3 s

Hlavní i dálkovû ovládané zábleskové jednotky
vyzáﬁily plný výkon záblesku, osvûtlení tedy mÛže
být nedostateãné pro správnou expozici. Použijte
menší zaclonûní a opakujte snímek.

Svítí po
dokonãení
dobíjení po
odpálení
záblesku.

Rychle bliká po
dobu
pﬁibližnû 3 s

Pípá po dobu
pﬁibližnû 3 s

Dálkovû ovládaný blesk vyzáﬁil plný výkon
záblesku, osvûtlení tedy mÛže být nedostateãné
pro správnou expozici. âidlo blesku nezachytilo
svûtelný impuls pro zastavení vyzaﬁování
záblesku synchronnû s hlavním bleskem vlivem
silného odrazu vlastního svûtla nebo svûtla
jiného dálkovû ovládaného blesku, které dopadlo
na ãidlo. ZmûÀte smûr nebo rozmístûní dálkovû
ovládaných bleskÛ a snímek opakujte.

—

Opakovanû
rychle bliká a
zhasne po
dobu pﬁibližnû
6s

Stﬁídání
vysokého a
nízkého pípnutí
po dobu
pﬁibližnû
6s

Na hlavním blesku je jako zábleskový režim
dálkovû ovládaného blesku nastaven standardní
automatický zábleskový režim (nikoli TTL).
Nastavte zábleskový režim D, manuální G
nebo stroboskopický q. Stejný postup použijte
pﬁi nemožnosti pﬁíjmu signálu z hlavní
zábleskové jednotky.

Pokroãilé operace

Hlavní
záblesková
jednotka
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Provoz více bleskÛ propojených pomocí kabelÛ
Blesk SB-600 lze použít v kombinaci s blesky Speedlight kompatibilními se
zábleskovým režimem TTL v režimu více bleskÛ propojených pomocí kabelÛ.

•
•
•
•
•

Pﬁi použití blesku vybaveného pohotovostním režimem ve funkci dálkovû ovládané
jednotky se ujistûte, že je pohotovostní režim vypnutý, nebo pomocí uživatelského
nastavení nastavte dostateãnû dlouhou dobu neãinnosti.
Použití bleskÛ SB-50DX a SB-23 jako dálkovû ovládaných zábleskových jednotek se
nedoporuãuje, protože u tûchto bleskÛ nelze vyﬁadit funkci pohotovostního režimu.
Blesky SB-11, SB-14, SB-140 a SB-21B nelze použít v kombinaci s fotoaparáty F-401/
N4004 a F-401s/N4004s jako hlavní ani jako dálkovû ovládanou zábleskovou jednotku.
Použití jednotlivých typÛ fotoaparátÛ není nijak omezeno.
U fotoaparátÛ kompatibilních se systémem CLS a digitálních jednookých zrcadlovek
nekompatibilních se systémem CLS je možný pouze manuální provoz bleskÛ.

●●● Na hlavním blesku nezapomeÀte vyﬁadit monitorovací
pﬁedzáblesky.
Pﬁi snímání pomocí více bleskÛ propojených kabely v režimu TTL zrušte
nûkterým z následujících zpÛsobÛ monitorovací pﬁedzáblesky, protože mohou
vést k chybné expozici.
SB-800

•

SB-80DX, SB-50DX
SB-800, SB-600, SB-80DX,
SB-50DX, SB-28, SB-28DX,
SB-27, SB-26, SB-25

•
•

Vestavûný blesk Speedlight
(F80/N80, F75/N75, F70/N70)

•
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•
•
•

Nastavte bezdrátový zábleskový režim
SU-4.
Nastavte bezdrátový zábleskový režim.
Nastavte standardní zábleskový režim
TTL.
Vyklopte hlavu blesku nahoru.
Použijte objektiv bez CPU.
Na fotoaparátu nastavte manuální
expoziãní režim (M).

V režimu provozu více bezdrátovû ovládaných bleskÛ typu SU-4 s použitím
blesku SB-600 jako hlavní zábleskové jednotky zrušte monitorovací
pﬁedzáblesky hlavní zábleskové jednotky. Další informace naleznete
v návodech k obsluze bezdrátového adaptéru SU-4 a bleskÛ (napﬁíklad
SB-800) podporujících provoz více bleskÛ typu SU-4.

●●● Maximální poĀty zábleskových jednotek, které je možné
propojit pomocí kabelÛ
•
•

Kabely v celkové délce až 10 m lze propojit nejvýše 5 zábleskových jednotek vãetnû
hlavního blesku.
Dbejte na to, aby celkový souãet koeficientÛ všech bleskÛ uvedených v následující
tabulce nepﬁekroãil pro všechny jednotky 20 pﬁi 20 °C a 13 pﬁi 40 °C.
Pﬁekroãí-li souãet koeficientÛ uvedené hodnoty, nebude po expozici prvního snímku
možné zhotovit další.
V takovém pﬁípadû vypnûte všechny blesky a snižte celkový poãet pﬁipojených
zábleskových jednotek.
Blesk

Koeficient

SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29, SB-29s, SB-28,
SB-28DX, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-14, SB-11, SB-140

1

SB-23, SB-21, SB-17, SB-16, SB-15

4

SB-22

6

SB-20

9

●●● Poznámky k práci v režimu více bleskÛ propojených
pomocí kabelÛ
•
•
•
•
•
•

¤iìte se informacemi v návodech k obsluze fotoaparátÛ, bleskÛ a pﬁíslušenství.
Není-li dálkovû ovládaný blesk vybaven konektorem pro provoz více bleskÛ, použijte
volitelný adaptér AS-10.
Volitelný adaptér AS-10 mÛžete také použít k upevnûní dálkovû ovládaného blesku
na stativ.
K propojení blesku SB-600 s více než jednou dálkovû ovládanou zábleskovou jednotkou
použijte volitelné TTL kabely SC-27, SC-26, SC-18 nebo SC-19.
Snímání s použitím více bleskÛ propojených kabelem lze provádût dvûma zpÛsoby:
(1) v režimu TTL, (2) v manuálním režimu. Provoz více bleskÛ v manuálním režimu se
však nedoporuãuje, protože je zde velmi obtížné stanovit správnou expozici.
U fotoaparátÛ vybavených TTL mûﬁením záblesku proto aktivujte tento režim.
Abyste zajistili správnou expozici, zhotovujte pﬁed fotografováním dÛležitých událostí vždy
zkušební snímky.

Pokroãilé operace

•
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Systémová tabulka provozu více bleskÛ v režimu TTL
•

Blesky SB-11, SB-14, SB-140 a SB-21B nelze použít v kombinaci s fotoaparáty
F-401/N4004 nebo F410/N4004S jako hlavní ani dálkovû ovládanou zábleskovou jednotku.

SB-11

SB-14
SB-140

SC-23

SB-21B
SC-24

SB-15 SB-20 SB-22 SB-22s SB-23 SB-27 SB-30 SB-50DX SB-600

SB-16B SB-24 SB-25 SB-26 SB-28/
28DX

F-601/N6006, F-601M/N6000
SC-17/
28

F60-Series/N60
F50-Series/N50
F-401X/N5005

SB-16A

F-501/N2020,
F-401s/N4004s,
F-401/N4004
F-301/N2000

FM3A, FA, FE2
Nikonos V
SC-14

F3-Series
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AS-17

SB-17

SB-21A

SB-29/29s SB-80DX SB-800

SB-16B

SB-24

SB-25

SB-26

SB-28/28DX

SB-29/29s

SB-80DX

SB-800

AS-10
SB-11

SB-14
SB-140

SC-18/26
SC-19/27

AS-10
SB-15 SB-20

SB-21B

SB-22 SB-22s SB-27 SB-30 SB-600

SB-16B SB-24 SB-25

SB-26

SB-28/
28DX

SB-29/29s

SB-80DX

Pokroãilé operace

SC-23

SB-800

AS-10
SB-16A

SB-17

SB-21A
SC-18/26
SC-19/27

AS-11

AS-11

AS-11
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Expozice nepﬁímým zábleskem
U blesku SB-600 upevnûného do sánûk na fotoaparátu je možné natoãit nebo
vyklopit hlavu s reflektorem pro odražení zábleskového svûtla o strop nebo
stûny místnosti. Tato technika je vhodná pro interiéry, kde tak lze dosáhnout
pﬁirozenûjších snímkÛ osob s mûkãími stíny.

Odražený záblesk

Standardní pﬁímý záblesk

Parametry snímku:
D2H
• Fotoaparát:
• Ohnisková vzdálenost: 60 mm
SB-600 v režimu D
• Blesk:
f/8
• Clona:
• Snímací vzdálenost: Pﬁibližnû 4 m

Parametry snímku:
D2H
• Fotoaparát:
• Ohnisková vzdálenost: 60 mm
SB-600 v režimu D
• Blesk:
f/9
• Clona:
• Snímací vzdálenost: Pﬁibližnû 4 m

Vyklopení hlavy blesku nahoru.
90°
50°

K zajištûní ùãinného odrazu záblesku o strop
je tﬁeba vyklopit hlavu blesku minimálnû v ùhlu
50°. Dbejte rovnûž, aby na objekt nedopadalo
pﬁímé svûtlo záblesku.

•

Optimálních výsledkÛ dosáhnete pﬁi vzdálenosti
hlavy blesku od odrazné plochy 1-2 m.

Volba odrazné plochy
V barevné fotografii vyberte pro odražení
záblesku bílou nebo vysoce odrazivou plochu.
V ostatních pﬁípadech mohou mít snímky
nepﬁirozený barevný nádech podobný barvû
odrazné plochy.
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Na fotoaparátu nastavte jako expoziãní režim
ãasovou automatiku (A) nebo manuální expoziãní
režim (M).

2

Jako systém mûﬁení expozice zvolte zonální
mûﬁení Matrix Y nebo integrální mûﬁení se
zdÛraznûným stﬁedem W.

3

Na blesku nastavte automatický zábleskový
režim TTL.

4

Na fotoaparátu nastavte hodnotu pracovní clony.

•

U odraženého záblesku dochází v porovnání se
standardním zábleskem ke svûtelným ztrátám
o 2 až 3 clony, proto použijte menší zaclonûní.

5

Upravte polohu hlavy blesku.

6

Zkontrolujte, zda svítí indikace pﬁipravenosti
k záblesku, a exponujte.

•

Pokroãilé operace

1

Dojde-li k vyzáﬁení záblesku na plný výkon a hrozí
podexpozice snímku, bliká na blesku SB-600 po
dobu pﬁibližnû 3 s indikace pﬁipravenosti k záblesku.
Chcete-li zjednat nápravu, nastavte menší clonové
ãíslo nebo snižte vzdálenost mezi fotoaparátem
a fotografovaným objektem a snímek opakujte.
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Expozice nepﬁímým zábleskem
●●● Nastavení hlavy blesku
Hlavu blesku lze vyklápût nahoru a dolÛ a horizontálnû natáãet (viz obrázek)
pﬁi stisknutém aretaãním tlaãítku vyklápûní a otáãení hlavy blesku. Hlavu blesku
nastavte podle aktuálních snímacích podmínek a vlastních tvÛrãích zámûrÛ.

Úhly vyklápûní a natáĀení hlavy blesku

90° 75°

Hlavu blesku SB-600 lze vyklápût v ùhlu 0° až 90°
a horizontálnû natáãet o 180° doleva a 90° doprava.

60°
45°

•
0°

°

0°

°

60

90°
0
12

°

90°

180°

0°

15
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30

°
60

°

30

Hlava blesku je vybavena aretací v polohách zobrazených
na ilustraci.

Zhotovení makrosnímkÛ s bleskem
Pﬁi pﬁedsunutí vestavûné širokoùhlé rozptylky lze blesk ùspûšnû použít
pro snímky zblízka. Vestavûná širokoùhlá rozptylka zmûkãuje stíny vržené
zábleskem. Pﬁi umístûní blesku SB-600 mimo fotoaparát mÛžete dosáhnout
pﬁirozenûjšího vzhledu makrosnímkÛ.

•
•

Snímek zhotovený pomocí dvou bleskÛ
(svûtlo odražené ze strany a shora)
Parametry snímku:
D2H
• Fotoaparát:
• Ohnisková
vzdálenost:
50 mm
SB-800 v režimu D
• Hlavní blesk:
• Dálkovû ovládaný
blesk:
SB-600 v režimu D
f/20
• Clona:
• Snímací vzdálenost: Pﬁibližnû 1,5 m
Dálkovû ovládaná
záblesková jednotka
Odraz ze
stropu
Hlavní
záblesková jednotka

Snímek zhotovený pomocí jednoho
blesku na fotoaparátu
Parametry snímku:
D2H
• Fotoaparát:
• Ohnisková
vzdálenost:
50 mm
SB-800 v režimu D
• Hlavní blesk:

•
•

Pokroãilé operace

Zhotovujete-li makrosnímky, vždy používejte vestavûnou širokoùhlou rozptylku.
Dejte pozor, aby svûtlo záblesku nebylo pﬁi použití delších objektivÛ stínûno tubusem
objektivu.
• U makrosnímkÛ mÛže vlivem svûtelných podmínek, provedení objektivu, ohniskové
vzdálenosti atd. dojít k vinûtaci.
Pﬁed zhotovením finálních snímkÛ se proto dÛraznû doporuãuje zhotovit zkušební snímky.

Clona:
f/10
Snímací vzdálenost: Pﬁibližnû 1,5 m

Pﬁíklad makrosnímku zhotoveného
pomocí dvou bleskÛ
Osvûtlení odražené ze strany a shora
vytvoﬁené pomocí dvou zábleskových
jednotek eliminovalo stíny na pozadí
a zmûkãilo vzhled objektu.

Použijte kabel SC-29, SC28 nebo SC-17.
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Zhotovení makrosnímkÛ s bleskem

1

Na fotoaparátu nastavte jako expoziãní režim
ãasovou automatiku (A) nebo manuální expoziãní
režim (M).

2

Jako systém mûﬁení expozice zvolte zonální
mûﬁení Matrix Y nebo integrální mûﬁení se
zdÛraznûným stﬁedem W.

3

Na blesku nastavte automatický zábleskový režim
TTL.

4

Opatrnû vysuÀte širokoùhlou rozptylku a sklopte
ji pﬁes reflektor blesku.

•
•

5

Zkontrolujte, zda svítí indikace pﬁipravenosti
k záblesku, a exponujte.

•
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Pﬁi použití vestavûné širokoùhlé rozptylky je reflektor
blesku automaticky nastaven do polohy 14 mm.
Zasunutí širokoùhlé rozptylky zpût do transportní
polohy provedete jejím uchopením, zdvihnutím
a zasunutím až na doraz do hlavy blesku.

Dojde-li k vyzáﬁení záblesku na plný výkon a hrozí
podexpozice snímku, bliká na blesku SB-600 po dobu
pﬁibližnû 3 s indikace pﬁipravenosti k záblesku.
Chcete-li zjednat nápravu, nastavte menší clonové
ãíslo nebo snižte vzdálenost mezi fotoaparátem
a fotografovaným objektem a snímek opakujte.

●●● Nastavení clony
Hodnotu clony vypoãtûte pomocí následující rovnice a tabulky. Doporuãuje se
vyšší zaclonûní, než urãí hodnota vypoãtená z rovnice.
Citlivost ISO
Koeficient (m/ft)

25

50

100

200

400

800

1000

1,4/4,6

2/6,6

2/6,6

4/13

4/13

5,6/18

5,6/18

Hodnota clony >= koeficient / vzdálenost mezi bleskem a objektem
Je-li napﬁíklad objekt ve vzdálenosti 0,5 m a citlivost ISO = 100, pak je pﬁi
vysunuté širokoùhlé rozptylce doporuãená následující clona:
Hodnota clony >= 2 / 0,5 = 4 (v metrech)
Hodnota clony >= 6,6 / 1,6 = pﬁibližnû 4 (ve stopách)

u Fotografování objektÛ ve vzdálenosti menší než 0,6 m
Pﬁi umístûní blesku SB-600 na fotoaparát nelze dosáhnout vyhovujícího osvûtlení
objektu. V takovém pﬁípadû umístûte blesk SB-600 mimo fotoaparát a propojte jej
s tûlem fotoaparátu pomocí volitelného kabelu TTL (viz obrázek níže).

Pokroãilé operace

Z tohoto dÛvodu byste mûli použít alespoÀ clonu f/4 nebo vûtší, napﬁíklad f/5,6
nebo f/8.

A
B

Použijte kabel SC-29, SC-28 nebo SC-17.

•
•

V zábleskovém režimu Do, kde jsou odpalovány monitorovací pﬁedzáblesky a jsou používány
objektivy typu D/G s CPU, nemusí být možná správná expozice, protože jsou využívány informace
o zaostﬁené vzdálenosti zprostﬁedkované objektivem. V takovém pﬁípadû umístûte fotoaparát (A)
i blesk SB-600 (B) do stejné vzdálenosti od fotografovaného objektu.
U fotoaparátÛ F5 s nasazeným hledáãkem DW-30 nebo DW-31 nebo u fotoaparátÛ F4
s hledáãkem DW-20 nebo DW-21 použijte namísto kabelu SC-17 volitelný kabel TTL SC-24.
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Fotografování v režimu synchronizace s krátkými
Āasy závûrky 1/300 TTL (pouze pﬁístroj F5)
K výpoãtu maximální pracovní vzdálenosti blesku v závislosti na
nastavení vyzaﬁovacího ùhlu reflektoru použijte tabulku smûrných
ãísel a rovnici.
D (nejvûtší pracovní vzdálenost blesku)
= smûrné ãíslo / clona

Smûrná Āísla (m/ft.) v režimu synchronizace s krátkými Āasy
závûrky 1/300 TTL
Citlivost
ISO
25
50
100
200
400
800

14*
2,9/9,5
4,0/13
5,7/19
8/26
11,4/37
16/52

Pozice reflektoru blesku (mm)
24
28
35
50
70
4,7/15 5,1/17 5,6/18 6,6/22 7,3/24
6,7/22 7,2/24
8/26
9,3/31 10,3/34
9,4/31 10,1/33 11,3/37 13,1/43 14,5/48
13,2/43 14,1/46 15,8/52 18,3/60 20/66
18,8/62 20,2/66 22,6/74 26,2/86 29/95
26,3/86 28,3/93 31,6/104 36,7/120 40,6/133

85
8/26
11,4/37
16/52
22,4/73
32/105
44,8/147

*S pﬁedsunutou širokoùhlou rozptylkou

•

Fotografujete-li napﬁíklad s citlivostí ISO 100 pﬁi poloze reflektoru blesku 35
mm a clonû f/5,6:
D = 11,3 / 5,6 (clona) = 2,0 (v metrech)
(nejvûtší pracovní vzdálenost blesku)
D = 37 / 5,6 (clona) = 6,6 (ve stopách)
(nejvûtší pracovní vzdálenost blesku)
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ReferenĀní informace
V této Āásti návodu naleznete informace
o volitelném pﬁíslušenství, ﬁešení možných
problémÛ, péĀi o blesk a technické údaje o blesku.

Automatické zábleskové režimy TTL dostupné u blesku SB-600

Dostupnost jednotlivých automatických zábleskových režimÛ TTL se mûní v závislosti na
použitém fotoaparátu, objektivu, expoziãním režimu a systému mûﬁení expozice. Následující
tabulky obsahují indikace jednotlivých zábleskových režimÛ TTL blesku SB-600 a souãasnû
ekvivalentní indikace používané v dosavadních návodech k obsluze bleskÛ Speedlight,
zobrazované pﬁi kombinaci bleskÛ s fotoaparáty, které nejsou kompatibilní se systémem CLS.

•

Specifické informace týkající se nastavení a funkcí fotoaparátu naleznete v návodu
k obsluze daného pﬁístroje.
ExpoziĀní režimy
P : Programová automatika
S : Clonová automatika
A : âasová automatika
M : Manuální expoziãní režim
Automatické zábleskové režimy TTL/D-TTL

DE : Automatický doplÀkový záblesk vyvažovaný
TTL multisenzorem
DF : DoplÀkový záblesk vyvažovaný mûﬁením
Matrix, doplÀkový záblesk vyvažovaný
integrálním mûﬁením se zdÛraznûným
stﬁedem/bodovým mûﬁením
D
: Standardní TTL záblesk

Systémy mûﬁení expozice
Y: Matrix (zonální mûﬁení expozice)
W: Integrální mûﬁení se zdÛraznûným stﬁedem
X: Bodové mûﬁení expozice
CDE : Automatický doplÀkový záblesk pro digitální
jednooké zrcadlovky vyvažovaný TTL
multisenzorem
CDF : DoplÀkový záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky vyvažovaný integrálním
mûﬁením se zdÛraznûným stﬁedem
CD
: Standardní TTL záblesk pro digitální
jednooké zrcadlovky

Fotoaparáty kompatibilní s automatickými zábleskovými režimy TTL/D-TTL
Skupina Fotoaparát
fotoaparátÛ

Režim TTL

Dosavadní indikace ExpoziĀní
režimu TTL
režim

Systém mûﬁení Objektiv
expozice

D1
Digitální
jednooké
zrcadlovky
nekompatibilní se
systémem D100
CLS

Do
Do
Do
D
D
Do
Do
D
D

CDE*
CDE*2
CDF
CD
CD
CDE*1
CDE*2
CD
CD

YW
YW
W
YWX
WX
YW
YW
YWX
WX

1

P/S/A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
P/S/A/M
P/S/A/M
M

Objektiv s CPU (typ D/G)
Objektiv s CPU (kromû typu D/G)
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU (typ D/G)
Objektiv s CPU (kromû typu D/G)
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU

*1: Je nastaven 3D multisenzorem vyvažovaný doplÀkový záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
*2: Je nastaven multisenzorem vyvažovaný doplÀkový záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky

F5
F100

I
F90X/N90s
F90/
N90
F70/
N70
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Do
Do
Do
D
D
Do
Do
Do
D
D

CDE*2
CDE*3
CDF
CD
CD
CDE*2
CDE*3
CDF
CD
CD

P/S/A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M

YW
YW
W
YWX
WX
YWX
YWX
WX
YWX
WX

Objektiv s CPU (typ D/G)
Objektiv s CPU (kromû typu D/G)
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU (typ D/G)*1
Objektiv s CPU (kromû typu D/G)
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU

*1: Expoziãní režimy A a M nelze použít v kombinaci s objektivy typu G. *2: Je nastaven 3D multisenzorem
vyvažovaný doplÀkový záblesk *3: Je nastaven multisenzorem vyvažovaný doplÀkový záblesk

Skupina Fotoaparát
fotoaparátÛ

F80/
N80

I

F75/
N75

Režim TTL
režimu TTL

Dosavadní indikace ExpoziĀní
režim
expozice

Systém mûﬁení Objektiv

Do
Do
D
D
Do
Do
D
D

DE*2
DE*3
D
D
DE*2
DE*3
D
D

YW
YW
YWX
WX
Y
Y
W
W

P/S/A/M
P/S/A/M
P/S/A/M
M
P/S/A
P/S/A
P/S/A/M
M

Objektiv s CPU (typ D/G)
Objektiv s CPU (AF jiný než typu D/G)
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU*1
Objektiv s CPU (typ D/G)
Objektiv s CPU (AF jiný než typu D/G)
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU*1

*1: Expozimetr fotoaparátu nelze použít. Clonu nastavte pomocí clonového kroužku. *2: Je nastaven 3D
multisenzorem vyvažovaný doplÀkový záblesk. *3: Je nastaven multisenzorem vyvažovaný doplÀkový záblesk

F4

Do
Do
Do
Do
D
D

DF
DF
DF*3
DF*3
D
D

P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M

Y
Y
W
W
YWX
YWX

Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU*2
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU

F65/
N65

II

Do
D
D

DF
D
D

P/S/A
Y
P/S/A/M YW
M
W

Objektiv s CPU
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU*2

*1: Pﬁi volbû expoziãního režimu M je automaticky nastaveno integrální mûﬁení expozice se
zdÛraznûným stﬁedem. *2: Expozimetr fotoaparátu nelze použít. Clonu nastavte pomocí clonového kroužku.

F-801s/
N8008s
F-801/
N8008

Do
Do
Do
D
D

DF
DF*3
DF*3
D
D

P/S/A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M

Y
WX
WX
YWX
WX

Objektiv s CPU*1
Objektiv s CPU*1/*2
Objektiv bez CPU*2
Objektiv s CPU*1/*2
Objektiv bez CPU*2

Referenãní informace

*1: Expoziãní režimy A a M nelze použít v kombinaci s objektivy typu G. *2: Lze použít jen objektivy AI-S,
AI a Series E. *3: Je nastaven doplÀkový záblesk vyvažovaný integrálním mûﬁením se zdÛraznûným stﬁedem.

*1: Expoziãní režimy A a M nelze použít v kombinaci s objektivy typu G.
*2: Bodové mûﬁení není k dispozici u modelu F-801/N8008. *3: Je nastaven doplÀkový záblesk
vyvažovaný integrálním mûﬁením se zdÛraznûným stﬁedem/bodovým mûﬁením.

Pronea
600i/6i

Do
D
D

DF
D
D

P/S/A/M Y
Objektiv s CPU
P/S/A/M YWX Objektiv s CPU
M
Objektiv bez CPU*1
WX

*1: Expozimetr fotoaparátu nelze použít. Clonu nastavte pomocí clonového kroužku.
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Automatické zábleskové režimy TTL dostupné u blesku SB-600

Skupina Fotoaparát
fotoaparátÛ

F-601/
N6006

III

Režim TTL

Dosavadní indikace ExpoziĀní
režimu TTL
režim

Systém mûﬁení
expozice

Objektiv

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Y
WX
WX
YWX
WX

Objektiv s CPU (kromû typu G)*1
Objektiv s CPU (kromû typu G)*1
Objektiv bez CPU*1
Objektiv s CPU (kromû typu G)*2
Objektiv bez CPU*2

P/S/A/M
P/S/A/M
A/M
P/S/A/M
A/M

*1: Na LCD panelu blesku SB-600 se zobrazí pouze symbol D. Zobrazí-li se na LCD panelu fotoaparátu
symbol F, je nastaven doplÀkový záblesk vyvažovaný mûﬁením Matrix, integrálním mûﬁením se
zdÛraznûným stﬁedem nebo bodovým mûﬁením.
*2: Pﬁi volbû expoziãního režimu M je automaticky nastaveno integrální mûﬁení expozice se zdÛraznûným stﬁedem.

F-601M/
N6000

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

P/S
P/S
A/M
P/S
A/M

Y
W
W
YW
W

D
D

D*1
D*2

P/S/A
M

Y
W

Objektiv s CPU
Objektiv s CPU/bez CPU

D
D

D*3
D

P
A/M

W
W

Objektiv s CPU*4/bez CPU*5
Objektiv s CPU*4/bez CPU

Objektiv s CPU*1
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU*1
Objektiv s CPU
Objektiv bez CPU

*1: Na LCD panelu blesku SB-600 se zobrazí pouze symbol D. Zobrazí-li se na LCD panelu fotoaparátu
symbol F, je nastaven doplÀkový záblesk vyvažovaný mûﬁením Matrix, integrálním mûﬁením se zdÛraznûným
stﬁedem nebo bodovým mûﬁením.

IV

V

F60/N60
F50/N50
F-401x/N5005
F-501/N2020
F-301/N2000

*1: Je nastaven doplÀkový záblesk vyvažovaný mûﬁením Matrix. *2: Je nastaven doplÀkový záblesk
vyvažovaný integrálním mûﬁením se zdÛraznûným stﬁedem/bodovým mûﬁením.
*3: Je nastavena programová TTL záblesková automatika. *4: Objektivy Nikkor typu G nelze použít. Lze použít
objektivy Nikkor pro F3AF. *5: Lze použít jen objektivy AI-S, AI a Series E.

F-401s/N4004s D
F-401/N4004
D
D

D*2
D
D

P/S
A/M
M

Y
YW
W

Objektiv s CPU
Objektiv s CPU*1
Objektiv bez CPU

*1: Pﬁi volbû expoziãního režimu M je automaticky nastaveno integrální mûﬁení expozice se zdÛraznûným stﬁedem.
*2: Je nastavena programová TTL záblesková automatika.

FM3A
FA
FE2
Nikonos V

VI

F3

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

A/M
P/A/M
A/M
A/M
A/M

W
YW
W
W
W

Objektiv s CPU (kromû typu G)/bez CPU
Objektiv s CPU (kromû typu G)/bez CPU*1
Objektiv s CPU (kromû typu G)/bez CPU*1
Objektiv s CPU (kromû typu G)/bez CPU*11/*
Objektiv s CPU (kromû typu G)/bez CPU*3

*1: Standardní záblesková automatika TTL nepracuje pﬁi nastavení voliãe ãasÛ pﬁístrojÛ FA a FE2 na do režimu
M250 nebo B a do režimu M90 u pﬁístrojÛ Nikonos V.
*2: Je nutný volitelný synchronizaãní kabel pro použití na zemi.
*3: Je tﬁeba volitelný TTL adaptér AS-17.
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Volitelné pﬁíslušenství
●●● Pﬁíslušenství k propojení více bleskÛ
TTL kabel SC-29/28/17 (pﬁibližnû 1,5 m)
TTL kabel SC-24 (pﬁibližnû 1,5 m)
TTL kabely SC-29/SC-28/SC-17/SC-24 jsou urãeny k TTL
ovládání blesku SB-600 umístûného mimo fotoaparát.
Jejich sáÀky pro upevnûní blesku jsou vybaveny stativovým
závitem a dvûma konektory pro TTL ovládání více bleskÛ.
Kabel SC-24 je urãen pro fotoaparáty F5 vybavené hledáãky
DW-30 nebo DW-31 a fotoaparáty F4 vybavené hledáãky
DW-20 nebo DW-21. Kabel SC-29 je vybaven kontakty pro
ovládání pomocného AF reflektoru. (Kabel SC-29 není
vybaven konektorem TTL pro externí blesk.)

TTL synchronizaĀní kabel SC-26/18 (pﬁibližnû 1,5 m)
TTL synchronizaĀní kabel SC-27/19 (pﬁibližnû 3 m)
Kabely SC-18/SC-19/SC-26/SC-27 jsou urãeny k propojení
blesku SB-600 s konektorem na kabelu SC-28 a SC-17 nebo
s adaptérem AS-10 pﬁi použití více bleskÛ v režimu TTL.

TTL adaptér AS-10
Tento adaptér použijte v pﬁípadû, kdy chcete propojit více
než tﬁi blesky spoleãnû ovládané TTL automatikou, nebo
v pﬁípadû, kdy dálkovû ovládané blesky nejsou vybaveny
konektory pro provoz více bleskÛ. Adaptér AS-10 je vybaven
stativovým závitem a tﬁemi konektory pro TTL ovládání více
bleskÛ.

TTL adaptér AS-17 pro fotoaparáty F3
Tento adaptér slouží k upevnûní bleskÛ (napﬁíklad SB-600)
vybavených standardní patkou ISO na fotoaparát F3 (pro který
není tato patka urãena) a jejich provozu v režimu TTL.

Lišta SK-7
Kovová lišta s upevÀovacími šrouby sloužící k upevnûní blesku
vedle fotoaparátu. K upevnûní blesku SB-600 na lištu SK-7
použijte volitelný TTL adaptér AS-10.

Referenãní informace

SC-29

Rameno SK-E900
(Souãástí dodávky ramene je jeden adaptér AS-E900.)
Adaptér pro více bleskÛ AS-E900
Blesk SB-600 lze použít jako pﬁídavnou zábleskovou jednotku
u digitálních fotoaparátÛ COOLPIX série 900 upevnûnou na
rameni SK-E900 a propojenou s konektorem fotoaparátu
COOLPIX pomocí adaptéru AS-E900 (str. 30).
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Volitelné pﬁíslušenství
●●● Další pﬁíslušenství
Stojánek pro blesk AS-19
Totožný se stojánkem, který se dodává s bleskem SB-600.

Sada barevných želatinových filtrÛ SJ-1
Použitím blesku s volitelnou sadou barevných želatinových filtrÛ SJ-1
lze pﬁizpÛsobit barevnou teplotu svûtla nebo do scény pﬁidat
specifické barvy.
Sada obsahuje celkem 20 filtrÛ v osmi provedeních.
• FL-G1 (pro záﬁivkové osvûtlení)
• FL-G2 (pro záﬁivkové osvûtlení)
• TN-A1 (pro umûlé osvûtlení)
• TN-A2 (pro umûlé osvûtlení)
• MODRÝ • ŽLUTÝ • âERVENÝ • JANTAROVÝ
• Barevné želatinové filtry postupem ãasu ztrácejí své vlastnosti.
Pokud k tomu dojde, použijte náhradní filtry dodávané v sadû.

t Použití barevných želatinových filtrÛ v kombinaci
s digitálními fotoaparáty
ÚĀel
PﬁizpÛsobení barevné teploty zábleskového
svûtla fluorescenãnímu (záﬁivkovému)
svûtelnému zdroji
PﬁizpÛsobení barevné teploty zábleskového
svûtla umûlému osvûtlení
Tvorba zajímavých barevných efektÛ
zmûnou barevné teploty svûtla záblesku

Filtr
FL-G1, FL-G2

Vyvážení bílé barvy na fotoaparátu:
Fluorescent (záﬁivkové osvûtlení)

TN-A1, TN-A2

Incandescent (umûlé osvûtlení)

Modrý, žlutý, ãer- Flash (blesk)
vený, jantarový

t Vyvážení barevné teploty svûtla záblesku
•

•
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Pracujete-li s digitálními fotoaparáty a bleskem pod záﬁivkovým osvûtlením pﬁi nastavení vyvážení bílé barvy na
hodnotu Flash, bude hlavní objekt snímku, osvûtlený zábleskem, vypadat pﬁirozenû. Pozadí snímku však získá
zelený nádech. Ke kompenzaci tohoto jevu použijte filtr FL-G1 (zelený filtr) dodávající svûtlu záblesku stejnou
barvu, jakou má záﬁivkové osvûtlení, a poté nastavte vyvážení bílé barvy fotoaparátu na hodnotu Fluorescent.
Obdobnû postupujte pﬁi fotografování pod umûlým osvûtlením - zde použijte pﬁíslušný filtr.
V tomto pﬁípadû nastavte vyvážení bílé barvy fotoaparátu na hodnotu Incandescent.
Tyto postupy lze provádût u digitálních fotoaparátÛ vybavených nastavitelnými pﬁedvolbami vyvážení bílé
barvy. Vyvážení bílé barvy nelze nastavovat na blesku SB-600. Odpovídající pﬁedvolbu vyvážení bílé barvy
je tﬁeba nastavit na fotoaparátu.
Další informace naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Tipy k údržbû blesku
VAROVÁNÍ
K ãištûní blesku nikdy nepoužívejte ﬁedidla, benzeny ani jiná aktivní ãinidla.
V opaãném pﬁípadû mÛže dojít k poškození blesku, vzniku požáru nebo ùrazu.
Používání tûchto prostﬁedkÛ rovnûž mÛže škodit zdraví.

●●● ÿištûní blesku
•
•
•

Prach a neãistoty odstraÀte z blesku SB-600 ofukovacím štûtcem a poté pﬁístroj otﬁete
mûkkým, ãistým hadﬁíkem. Pracujete-li s pﬁístrojem SB-600 v blízkosti moﬁské vody,
otﬁete jej po skonãení práce ãistým lehce navlhãeným mûkkým hadﬁíkem, abyste
odstranili pﬁípadné usazeniny soli, a potom pﬁístroj otﬁete suchým hadﬁíkem.
V ojedinûlých pﬁípadech mÛže vlivem statické elektﬁiny dojít k rozsvícení nebo zhasnutí
indikace na displeji. Nejedná se o závadu. Zobrazení displeje se zakrátko vrátí do
normálního stavu.
Vyvarujte se pádu blesku nebo jeho nárazu na tvrdou plochu, jinak mÛže dojít
k poškození jeho precizního mechanizmu. Nevyvíjejte nadmûrný tlak na LCD panel.

•
•
•
•
•

Pﬁístroj skladujte na suchém, chladném místû, abyste vylouãili jeho poškození pÛsobením
vlhkosti a zabránili tvorbû plísní.
Blesk ukládejte mimo dosah pÛsobení chemických látek, jako je naftalín nebo kafr (látky
proti molÛm). Pﬁístroj nevystavujte pÛsobení magnetických polí vyzaﬁovaných televizory
nebo radiopﬁijímaãi.
Pﬁístroj nepoužívejte ani neskladujte v místech s nadmûrnými teplotami, které se vyskytují
napﬁíklad v blízkosti topných tûles, jinak mÛže dojít k jeho poškození.
Oãekáváte-li, že nebudete s pﬁístrojem pracovat déle než dva týdny, vyjmûte baterie,
abyste zabránili poškození pﬁístroje jejich pﬁípadným vyteãením.
Jednou za mûsíc proveìte zformování kondenzátoru vyjmutím blesku, vložením baterií
a odpálením nûkolika zábleskÛ.
Skladujete-li blesk s hygroskopickou látkou, proveìte obãas její výmûnu - po urãité dobû
totiž ztrácí schopnost absorbovat vlhkost.

Referenãní informace

●●● Skladování
•

●●● Provozní podmínky
•
•

Extrémní teplotní rozdíly mohou zpÛsobit kondenzaci par uvnitﬁ pﬁístroje SB-600.
Pﬁenášíte-li blesk SB-600 z velmi chladného do teplého prostﬁedí (nebo naopak), vložte
jej do vzduchotûsného obalu (napﬁíklad plastového sáãku) a nechte jej nûjakou dobu
uvnitﬁ, aby došlo k postupnému vyrovnání teplot.
Blesk nevystavujte pÛsobení silných magnetických polí nebo rádiových vln, které vyzaﬁují
televizory nebo vysokonapûÈová elektrická vedení - mÛže dojít k poruše blesku.
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Poznámky k manipulaci s bateriemi
●●● Použitelné typy baterií
K napájení blesku používejte ãtyﬁi tužkové baterie AA (1,5 V nebo ménû)
nûkterého z následujících typÛ.

•

Nedoporuãujeme používat vysoce výkonné manganové baterie.

Alkalické manganové baterie (1,5 V), niklové baterie (1,5 V)
Baterie na jedno použití. Pﬁi pokusu o jejich dobíjení v nabíjeãce mÛže dojít
k explozi.
Lithiové baterie (1,5 V)
Baterie na jedno použití. Pﬁi pokusu o jejich dobíjení v nabíjeãce mÛže dojít
k explozi.

•

V závislosti na specifikaci baterií se pﬁi jejich nadmûrném zahﬁátí aktivuje bezpeãnostní
obvod a baterie se odpojí. K tomu ãasto dochází pﬁi provozu blesku v režimu
stroboskopického záblesku. âinnost baterie se obnoví po ochlazení na normální teplotu.

NiCd akumulátory (dobíjecí, 1,2 V), Ni-MH akumulátory (dobíjecí, 1,2 V)
Dobíjecí akumulátory. Pﬁed dobíjením akumulátorÛ si peãlivû pﬁeãtûte pokyny
jejich výrobce ke správné manipulaci a dobíjení.
Recyklace
dobíjecích
Li-ion baterií

V zájmu ochrany životního prostﬁedí neodhazujte spotﬁebované
dobíjecí baterie do komunálního odpadu. Namísto toho odneste
tyto baterie do nejbližšího sbûrného místa.

●●● Poznámky k bateriím
•
•
•
•
•
•
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KvÛli vysoké spotﬁebû blesku nemusí dobíjecí baterie pracovat správnû pﬁed dosažením
konce jejich životnosti nebo poãtu nabíjecích a vybíjecích cyklÛ specifikovaných
výrobcem.
VymûÀujte vždy všechny ãtyﬁi baterie souãasnû. Nekombinujte baterie rÛzných typÛ
ãi výrobcÛ ani nepoužívejte nové baterie souãasnû se starými.
Pﬁed výmûnou baterií vypnûte blesk; bûhem jejich výmûny vždy dbejte na dodržení
správné polarity.
Dojde-li ke zneãištûní kontaktÛ baterií, odstraÀte pﬁed jejich použitím všechny neãistoty
a usazeniny, které by jinak mohly zpÛsobit vznik závady.
Kapacita baterií se s klesající teplotou snižuje. Rovnûž se postupnû snižuje, nejsou-li
baterie delší dobu používány. Kapacita baterií se ãásteãnû obnovuje po krátké prodlevû
následující po intenzívním používání. Vždy zkontrolujte kapacitu baterií. Zaznamenáte-li
delší dobu dobíjení blesku, baterie vymûÀte za nové.
Baterie neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo vlhkostí.

¤ešení problémÛ
Zobrazí-li se na LCD panelu blesku SB-600 nebo v hledáãku fotoaparátu
varovná indikace, zkuste pﬁed kontaktováním servisního centra Nikon najít
ﬁešení v následující tabulce.

●●● Možné problémy pﬁi použití blesku SB-600

Indikace pﬁipravenosti k záblesku
se nerozsvítí.
Blesk se automaticky vypíná.
Blesk vydává i ve vypnutém stavu
neobvyklý zvuk zpÛsobený
zoomováním reflektoru.
V automatickém zábleskovém režimu
TTL se nezobrazí symbol D ani
o.
Reflektor blesku nelze nastavit
do jiné polohy než 14 mm.
Pﬁi stisknutí ovládacích tlaãítek
(tlaãítko a, tlaãítka i a j nebo
tlaãítko s) blesk nepracuje.
Po záblesku bliká po dobu 3 s
indikace pﬁipravenosti k záblesku.
Bliká indikace podexpozice a je
zobrazena hodnota podexpozice v závislosti na použitém fotoaparátu.
Bûhem bezdrátové expozice více
bleskÛ jsou slyšet tﬁi pípnutí.
Pﬁi použití více bezdrátovû
ovládaných bleskÛ po dobu 6 s
stﬁídavû rychle a pomalu bliká
indikátor pﬁipravenosti k záblesku
a blesk vydává vysoký a nízký
akustický signál.

V indikátoru pozice reflektoru blesku
bliká symbol “– –”.

PﬁíĀina
Baterie nejsou vloženy správným
zpÛsobem.
Baterie jsou slabé.
Je v ãinnosti funkce standby
(pohotovostní režim).
Baterie jsou znaãnû vybité.
Baterie jsou znaãnû vybité.

Str.
Str. 18

Není správnû nastaven expoziãní
režim fotoaparátu, systém mûﬁení
expozice nebo je použit objektiv bez
CPU.
Je vysunuta vestavûná širokoùhlá
rozptylka.
Ovládací tlaãítka jsou zablokovaná.

Str. 78

Hrozí podexpozice snímku.

Str. 29

Blesky vyzáﬁily záblesk na plný výkon,
hrozí tedy podexpozice snímku.
Na hlavním blesku je jako zábleskový
režim dálkovû ovládaného blesku
nastaven standardní automatický
zábleskový režim (nikoli TTL). Nastavte
zábleskový režim D, manuální G
nebo stroboskopický q. Stejný postup
použijte pﬁi nemožnosti pﬁíjmu signálu z
hlavní zábleskové jednotky.
Pﬁi zmûnû nastavení vyzaﬁovacího
ùhlu reflektoru blesku došlo k chybû.
Vypnûte blesk i fotoaparát a odpojte
blesk od fotoaparátu. Potom blesk
znovu pﬁipojte k fotoaparátu
a zapnûte.

Str. 65

Str. 19
Str. 2
Str. 19
Str. 19

Str. 74,
str. 86
Str. 12

Referenãní informace

Problém
Blesk nelze zapnout

Str. 65

—
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¤ešení problémÛ
●●● Náhodné poškození širokoúhlé rozptylky
K poškození vestavûné širokoùhlé rozptylky mÛže dojít silným nárazem pﬁi jejím
umístûní v pracovní poloze. Dojde-li k poškození, kontaktujte nejbližší servisní
centrum Nikon.

•

V pﬁípadû poškození rozptylky není možné nastavit reflektor blesku na jinou hodnotu
než 14 mm. Chcete-li nastavit reflektor blesku pomocí motorického zoomování, proveìte
zmûnu nastavení pomocí uživatelského nastavení (viz ãást Nastavení reflektoru blesku
pﬁi náhodném ulomení vestavûné širokoùhlé rozptylky, str. 52).

●●● Varovné indikace v hledáĀku fotoaparátu pomocí
indikace pﬁipravenosti k záblesku
Problém
PﬁíĀina
Fotoaparáty skupin I (s výjimkou pﬁístrojÛ F70/N70) až VI a digitální jednooké zrcadlovky
Pﬁi lehkém stisknutí tlaãítka spouštû
Blesk SB-600 není správnû nasazen na
v automatickém zábleskovém režimu TTL bliká fotoaparát.
indikace pﬁipravenosti k záblesku.
Fotoaparáty skupiny VI
V zábleskovém režimu TTL bliká indikace
âas závûrky je nastaven na hodnotu M90,
pﬁipravenosti k záblesku.
M250 nebo B.
Fotoaparáty FM3A a New FM2
Indikace pﬁipravenosti k záblesku bliká.
âas závûrky je nastaven na hodnotu kratší, než
odpovídá nejkratšímu synchronizaãnímu ãasu
pro blesk.
Fotoaparáty FM2, F55/N55
V automatickém zábleskovém režimu TTL
Na blesku SB-600 je nastaven automatický
bliká indikace pﬁipravenosti k záblesku.
zábleskový režim TTL.

Str.
Str. 22

Str. 80

—

Str. 80

Poznámka
Blesk SB-600 je vybaven mikroprocesorem ﬁídícím jednotlivé operace. V ojedinûlých
pﬁípadech nemusí blesk SB-600 pracovat správným zpÛsobem ani po vložení nových
baterií. Dojde-li k takové situaci, vyjmûte baterie pﬁi zapnutém blesku SB-600.

VAROVÁNÍ

•
•
•
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Baterie nevystavujte pÛsobení vysokých teplot (pﬁímému slunci, ohni apod.).
Suché baterie se nepokoušejte dobíjet.
Nevystavujte blesk SB-600 pÛsobení vody, jinak mÛže dojít k ùrazu elektrickým
proudem nebo vzniku požáru.

Technické údaje
Elektronická
konstrukce
Smûrné Āíslo (pozice
reflektoru 35 mm,
20 °C/68 °F)

Obvod IGBT (Automatic Insulated Gate Bipolar
Transistor) a sériové zapojení
30/98 (ISO 100, m/ft), 42/138 (ISO 200, m/ft)

Rozsah pracovních vzdále0,6 až 20 m (mûní se v závislosti na nastavení
ností blesku v automatickém citlivosti ISO, pozici reflektoru blesku a nastavené
zábleskovém režimu TTL
clonû)

¤ízení zábleskové expozice
Indikace
D
D
D
o
(zobrazuje se
se symbolem
D)
G

Dostupný zábleskový režim
Režim i-TTL
Režim D-TTL
Režim TTL (filmový)
Vyvažovaný doplÀkový
záblesk

Použitelné fotoaparáty
Fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS
Digitální jednooké zrcadlovky nekompatibilní se systémem CLS
Fotoaparáty skupin I až VI (filmové fotoaparáty)
Fotoaparáty kompatibilní se systémem CLS, digitální
jednooké zrcadlovky nekompatibilní se systémem CLS,
fotoaparáty skupin I až IV (u fotoaparátÛ skupin III a IV
se nezobrazuje symbol o)
Manuální zábleskový režim Bez omezení

Systém
kreativního
osvûtlení
Provoz více
bleskÛ

Nastavení
zábleskových
režimÛ na
fotoaparátu
Vyzaﬁovací
úhel reflektoru

U fotoaparátÛ kompatibilních se systémem CLS je k dispozici množství zábleskových režimÛ: i-TTL, pokroãilé bezdrátové osvûtlení, blokace zábleskové expozice
FV Lock, pﬁenos hodnoty barevné teploty zábleskového svûtla do fotoaparátu,
automatická vysoce rychlá FP synchronizace a velkoplošný pomocný AF reflektor
Dostupné režimy
Pokroãilé bezdrátové osvûtlení
Provoz více bleskÛ propojených pomocí kabelÛ

Použitelné fotoaparáty
Fotoaparáty kompatibilní se CLS
Bez omezení

Synchronizace blesku s dlouhými ãasy závûrky, pﬁedblesk proti ãerveným oãím,
pﬁedblesk proti ãerveným oãím v kombinaci se synchronizací blesku s dlouhými
ãasy závûrky, synchronizace blesku na druhou lamelu závûrky, automatická
vysoce rychlá FP synchronizace, blokace zábleskové expozice FV Lock

Referenãní informace

Další dostupné funkce Odpálení zkušebních zábleskÛ, monitorovací pﬁedzáblesky a pomocný AF reflektor

Promûnný v šesti krocích plus další krok v kombinaci s širokoùhlou rozptylkou
Pozice reflektoru
blesku
14 mm*
24 mm
28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
85 mm

Vyzaﬁovací úhel
14 mm
24 mm
28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
85 mm

*S pﬁedsunutou vestavûnou širokoùhlou rozptylkou

Vertikálnû
110°
60°
53°
45°
34°
26°
23°

Horizontálnû
120°
78°
70°
60°
46°
36°
31°
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Technické údaje
Možnosti
nepﬁímého
záblesku
TlaĀítko
ON/OFF
Zdroj
energie/min.
dobíjecí
doba/poĀet
zábleskÛ (pﬁi
nastavení
M1/1)

Hlavu blesku lze vyklápût v ùhlu 0° až 90° s aretací
v polohách 0°, 45°, 60°, 75° a 90°; dále lze hlavu blesku
horizontálnû natáãet o 180° doleva a 90° doprava s aretací
v polohách 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150° a 180°
• Stisknutím tlaãítka b po dobu pﬁibližnû 0,3 s dojde
k zapnutí nebo vypnutí blesku SB-600.
• Blesk je vybaven pohotovostním režimem.
âtyﬁi tužkové baterie AA (o napûtí 1,5 V nebo nižším)
následujících typÛ: Alkalické manganové (1,5 V), lithiové
(1,5 V), niklové (1,5 V), NiCd (dobíjecí, 1,2 V) a Ni-MH
(dobíjecí, 1,2 V)
Typ baterií
Alkalické manganové
Lithiové
Niklové
NiCd (1000 mAh) (dobíjecí)
Ni-MH (2000 mA) (dobíjecí)

Min. dobíjecí
doba (pﬁibližnû)*
3,5 s
4,0 s
2,5 s
2,9 s
2,5 s

Min. poĀet zábleskÛ/
dobíjecí doba (pﬁibližnû)*
200/6–30 s
400/7,5–30 s
180/6–30 s
90/4–30 s
220/4–30 s

* Pﬁi použití nových baterií
• Pﬁi nastavení výkonu M1/1, bez použití pomocného AF reflektoru,
nastavování zoomu a osvûtlení LCD panelu

Indikátor
pﬁipravenosti
k záblesku

Délka
záblesku
(pﬁibližná)

Aretace
upevnûní
blesku
Korekce
zábleskové
expozice
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• Rozsvítí se po plném nabití blesku SB-600 a dosažení
pﬁipravenosti k záblesku.

• Bliká pﬁibližnû 3 s po expozici plným výkonem záblesku

a indikuje tak možnou podexpozici snímku (v automatickém
zábleskovém režimu TTL)
1/900 s pﬁi výkonu M1/1 (plný výkon)
1/1600 s pﬁi výkonu M1/2
1/3400 s pﬁi výkonu M1/4
1/6600 s pﬁi výkonu M1/8
1/11100 s pﬁi výkonu M1/16
1/20000 s pﬁi výkonu M1/32
1/25000 s pﬁi výkonu M1/64
ZajišÈuje bezpeãné upevnûní blesku SB-600 na fotoaparát
pomocí aretaãní destiãky a kolíãku zabraÀujícího náhodnému
vysunutí blesku ze sánûk.
–3,0 až +3,0 EV v pﬁírÛstcích po 1/3 EV v automatickém
zábleskovém režimu TTL.

Další funkce

Vestavûná
širokoúhlá
rozptylka
Rozmûry
(Š x V x H)
Hmotnost
(bez baterií)
Dodávané
pﬁíslušenství

K dispozici jsou následující uživatelská nastavení:
Bezdrátový zábleskový režim, pomocný indikátor
pﬁipravenosti, zvuková signalizace v bezdrátovém
zábleskovém režimu, pohotovostní režim, motorické
zoomování, nastavení reflektoru blesku pﬁi náhodném
ulomení vestavûné širokoùhlé rozptylky, osvûtlení LCD
panelu a pomocný AF reflektor.
Opakované vyvolání hodnoty podexpozice v automatickém
zábleskovém režimu TTL, obnovení výchozího nastavení,
zablokování tlaãítek
UmožÀuje práci blesku SB-600 v kombinaci s objektivy
ohniskové vzdálenosti 14 mm.
Pﬁibližnû 68,0 x 123,5 x 90,0 mm
Pﬁibližnû 300 g
Stojánek AS-19 a pouzdro SS-600

Uvedené ùdaje jsou platné pﬁi použití ãerstvých baterií za normální pokojové teploty
(20 °C).
Technické ùdaje a vzhled se mohou mûnit bez pﬁedchozího upozornûní.

Referenãní informace

Uživatelská
nastavení
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Rejstﬁík
•

Názvy jednotlivých ãástí blesku a jejich funkce jsou popsány na str. 10, symboly na LCD
panelu na str. 14.

Symboly
i/j tlaãítka .............................................12
i-TTL režim ...............................................32

A
AF-ILL.......................................................50
Aretaãní páãka upevÀovací patky.............22
Aretaãní tlaãítko vyklápûní a natáãení
hlavy blesku .........................................22
Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace ......................................48
Automatický vyvažovaný doplÀkový
záblesk .................................................33

B
Barevné želatinové filtry ...........................82
Baterie ................................................18, 84
Bezdrátová dálkovû ovládaná
záblesková jednotka ............................60
Bezdrátová hlavní záblesková jednotka ...56
Bezdrátový provoz více bleskÛ ................56
Blokace zábleskové expozice (FV Lock) .49
Blokování ovládacích tlaãítek ...................12

C
Citlivost ISO..............................................27
Clonová automatika (A)............................25
CLS ............................................................5
COOLPIX .................................................30
âasová automatika (A).............................25
âásti blesku a jejich funkce......................10

D
Dálkovû ovládaná záblesková jednotka ...56
Digitální jednooké zrcadlovky
nekompatibilní se systémem CLS..........8
Dodávané pﬁíslušenství ..............................6
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E
Expozice nepﬁímým zábleskem................70
Expoziãní režimy.......................................24

H
Hlava blesku.............................................72
Hlavní záblesková jednotka......................56
Hodnota korekce zábleskové expozice ....44
Hodnota podexpozice v automatickém
zábleskovém režimu TTL .....................29

I
Indikátor pﬁipravenosti k záblesku......20, 29

K
Kanál ........................................................61
Koeficienty citlivosti ISO...........................35
Kompatibilita se systémem CLS ................8
Komunikaãní kanál ...................................61
Korekce expozice .....................................42

L
LCD panel ................................................14

M
Manuální expoziãní režim (M)...................25
Manuální režim .........................................34
Manuální zábleskový režim ......................36
Mûkké pouzdro...........................................6
Minimální dobíjecí doba............................19
Modelovací osvûtlení ................................45
Monitorovací pﬁedzáblesky.......................32
Motorické zoomování ...............................40

N
NO AF-ILL ................................................50

P
Pokroãilé bezdrátové osvûtlení ................60
Poãet zábleskÛ .........................................19
Pohotovostní režim ...................................21
Pozice reflektoru blesku ...........................40
Programová automatika (P) .....................24
Provoz více bleskÛ ...................................56
Provoz více bleskÛ propojených
pomocí kabelÛ......................................66
Pﬁedblesk proti ãerveným oãím ................46
Pﬁedblesk proti ãerveným oãím v kombinaci
se synchronizací blesku s dlouhými ãasy
závûrky.................................................46
Pﬁenos informace o barevné teplotû
zábleskového svûtla...............................5
Pﬁíslušenství .............................................81

R
REMOTE ..................................................56
Rozsah pracovních vzdáleností blesku ....27
Režim D-TTL ............................................32
Režim TTL................................................33

S
Sériové snímání s bleskem ......................38
Skupina ......................................................8
Skupiny fotoaparátÛ ...................................8
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