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PĜíprava
Pro vaši bezpeþnost
PĜed použitím vašeho pĜístroje Nikon si peþlivČ pĜeþtČte
následující bezpeþnostní pokyny, aby bylo zajištČno jeho
správné a bezpeþné používání a aby nedošlo k jeho poškození
nebo ke zranČní uživatele þi jiných osob.
Tyto pokyny ponechte v blízkosti pĜístroje, aby se s nimi mohli
seznámit všichni pĜípadní uživatelé.
V této pĜíruþce jsou bezpeþnostní pokyny oznaþeny
následujícími symboly:

VAROVÁNÍ

Cz

Nerespektování pokynĤ oznaþených tímto
symbolem by mohlo vést ke zranČní þi
dokonce úmrtí a ke škodám na majetku.
Nerespektování pokynĤ oznaþených tímto

UPOZORNċNÍ symbolem by mohlo vést ke škodám na majetku.
VAROVÁNÍ k použití zábleskových pĜístrojĤ
1
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V pĜípadČ, že z baterií unikne elektrolyt a dostane se vám do oþí,
okamžitČ si je vymyjte tekoucí vodou a poraćte se s lékaĜem. Bez
rychlého ošetĜení by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
Nikdy se nepokoušejte blesk sami rozebírat nebo opravovat, jelikož byste
mohli utrpČt zásah elektrickým proudem a také by mohlo dojít k poruše
pĜístroje; taková porucha by mohla vést ke zranČní osob.
V pĜípadČ, že z baterií unikne elektrolyt a potĜísní vám pokožku nebo
obleþení, okamžitČ se opláchnČte tekoucí vodou. PĜi delším kontaktu by
mohlo dojít k poranČní pokožky.
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V pĜípadČ pádu a poškození blesku se nedotýkejte žádných odhalených
kovových souþástí uvnitĜ pĜístroje. Takové souþásti, zejména kondenzátor
blesku a s ním související další souþásti, mohou být vysoce nabité a pĜi
dotyku mĤže dojít k zasažení elektrickým proudem. Odpojte napájení nebo
vyjmČte baterie a pĜitom se nedotýkejte žádných elektrických souþástí
pĜístroje. Potom pĜedejte blesk k opravČ místnímu prodejci pĜístrojĤ Nikon
nebo autorizovanému servisu.
Zaznamenáte-li, že z pĜístroje vychází kouĜ nebo zápach spáleniny,
ihned pĜestaĖte pĜístroj používat a vyjmČte baterie, abyste zamezili
vzplanutí nebo roztavení pĜístroje. Nechte blesk vychladnout, abyste se jej
mohli bezpeþnČ dotýkat, a vyjmČte z nČho baterie. Potom pĜedejte blesk
k opravČ místnímu prodejci pĜístrojĤ Nikon nebo autorizovanému servisu.
Blesk se nesmí ponoĜovat do kapaliny ani nesmí být vystaven pĤsobení
deštČ, slané vody nebo vlhkosti, pokud není proti kapalinám a vlhkosti
ĜádnČ chránČn. K používání pod vodou je nezbytné speciálnČ ovČĜené
podvodní pouzdro. PĜi proniknutí vody nebo vlhkosti dovnitĜ pĜístroje mĤže
dojít k jeho vznícení nebo k zasažení uživatele elektrickým proudem.
V takových pĜípadech byste mČli z blesku okamžitČ vyjmout baterie a poté
pĜístroj pĜedat k opravČ místnímu prodejci pĜístrojĤ Nikon nebo
autorizovanému servisu.
Pozn.: Elektronická zaĜízení, do nichž se dostala voda nebo vlhkost, þasto
není ekonomické opravovat.
PĜístroj nepoužívejte za pĜítomnosti hoĜlavého nebo výbušného
plynu.PĜi používání blesku v místech výskytu hoĜlavých plynĤ, jako jsou napĜ.
propan a benzínové výpary, nebo v prašném prostĜedí mĤže dojít k výbuchu
nebo požáru.
Neodpalujte záblesk pĜímo do oþí Ĝidiþi jedoucího vozidla, protože by to
mohlo doþasnČ zhoršit kvalitu jeho vidČní a zpĤsobit tak nehodu.
Neodpalujte záblesky z bezprostĜední blízkosti oþí, mohlo by dojít
k poškození oþní sítnice. Nefotografujte s bleskem malé dČti na vzdálenost
menší než 1 metr.
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PĜíprava

Cz

10 Nepoužívejte blesk, pokud se reflektor blesku dotýká nČjaké osoby nebo
pĜedmČtu. V takovém pĜípadČ mĤže pĤsobením tepla vznikajícího pĜi
záblesku dojít k popálení pokožky nebo ke vznícení odČvu.
11 Drobné pĜíslušenství uchovávejte mimo dosah dČtí, aby nemohlo dojít
k jejich náhodnému spolknutí. V pĜípadČ spolknutí takové souþásti se
okamžitČ poraćte s lékaĜem.
12 Používejte pouze baterie uvedené v tomto návodu.
Z jiných baterií mĤže uniknout elektrolyt, pĜípadnČ mohou vybuchnout nebo
se vznítit þi vykazovat jiné vady.
13 Nekombinujte baterie rĤzných typĤ, znaþek þi stáĜí, mohlo by dojít
k vyteþení elektrolytu, explozi nebo vznícení.
Používá-li se v produktu více než jedna baterie, používejte vždy identické
baterie zakoupené ve stejnou dobu.
14 Jednorázové baterie, napĜíklad manganové baterie, alkalické
manganové baterie a lithiové baterie se nesmČjí dobíjet v nabíjeþce,
protože by pĜitom mohlo dojít k uniknutí elektrolytu, výbuchu nebo vznícení.
15 PĜi použití resp. nabíjení baterií standardních velikostí (AA, AAA, C, D)
resp. ostatních dobíjecích baterií bČžných typĤ, jako jsou NiCd a Ni-MH
baterie se ujistČte, že používáte nabíjeþku specifikovanou výrobcem
baterie a pĜeþtČte si peþlivČ návod k obsluze této nabíjeþky. Nenabíjejte
tyto baterie s opaþnou polaritou, resp. nechte baterie pĜed nabíjením
dostateþnČ vychladnout, jinak by mohlo dojít k vyteþení elektrolytu, explozi
nebo vznícení baterií. Stejná upozornČní se vztahují na požívání dobíjecích
baterií dodávaných výrobci fotografických produktĤ.
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VAROVÁNÍ k použití zábleskových pĜístrojĤ
1
2

3
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Nedotýkejte se blesku vlhkýma rukama, abyste nebyli zasaženi
elektrickým proudem.
Blesk uchovávejte mimo dosah dČtí, aby si jej nemohly dát k ústĤm þi do
úst nebo se jinak dotknout nebezpeþných þástí pĜístroje; pĜi takovém
dotyku by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.
ChraĖte pĜístroj pĜed silnými nárazy, které by mohly zpĤsobit poruchu
vedoucí k jeho výbuchu nebo vznícení.
K þištČní zaĜízení nikdy nepoužívejte aktivní þinidla obsahující hoĜlavé
látky, jako napĜ. Ĝedidlo, benzen nebo odstraĖovaþ barev. Nikdy na
zaĜízení nestĜíkejte odpuzovaþ hmyzu a nikdy jej neukládejte na místech
výskytu takových chemikálií, jako je kafr nebo naftalen, protože by mohlo
dojít k poškození plastového pouzdra, což by mohlo vést k následnému úrazu
elektrickým proudem.
Pokud nebudete pĜístroj delší dobu používat, vyjmČte z nČj baterie, aby
nedošlo k jeho vznícení nebo k úniku elektrolytu.

VAROVÁNÍ k použití baterií
1
2
3
4

5

Baterie nezahĜívejte ani je nevhazujte do ohnČ, protože by pĜitom mohlo
dojít k úniku elektrolytu, pĜehĜátí nebo výbuchu.
Baterie nezkratujte ani nerozebírejte, protože by pĜitom mohlo dojít k úniku
elektrolytu, pĜehĜátí nebo výbuchu.
Nekombinujte baterie rĤzných typĤ, znaþek þi stáĜí, mohlo by dojít
k vyteþení elektrolytu, explozi nebo vznícení.
Baterie nevkládejte s opaþnou polaritou, mohlo by dojít k úniku
elektrolytu, pĜehĜátí nebo výbuchu. I v pĜípadČ instalace pouze jedné
baterie s opaþnou polaritou dojde k poruše blesku.
Používejte pouze nabíjeþky baterií specifikované výrobcem baterií, aby
nedošlo k úniku elektrolytu z baterií, k pĜehĜátí baterií nebo výbuchu.
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PĜíprava
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Baterie nenoste ani neukládejte spolu s kovovými pĜedmČty, jako jsou
napĜíklad Ĝetízky na krk nebo sponky do vlasĤ, protože takové materiály
by mohly baterie zkratovat, takže by pĜitom mohlo dojít k vyteþení baterie,
pĜehĜátí nebo výbuchu. KromČ toho – zejména pĜi pĜenášení vČtšího
množství baterií – je peþlivČ uložte do pouzdra, aby se kontakty
jednotlivých baterií nemohly vzájemnČ dotýkat, protože v pĜípadČ dotyku
kontaktĤ s opaþnou polaritou by také mohlo dojít ke zkratu, což by mohlo vést
k vyteþení baterie, pĜehĜátí nebo výbuchu.
V pĜípadČ, že z baterií unikne elektrolyt a dostane se vám do oþí,
okamžitČ si je vymyjte tekoucí vodou a poraćte se s lékaĜem. Bez
rychlého ošetĜení by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
Vždy se Ĝićte upozornČními a pokyny vytištČnými na bateriích, abyste
nezapĜíþinili situaci, která by mohla vést k vyteþení elektrolytu z baterií,
pĜehĜátí nebo vznícení.
Používejte pouze baterie uvedené v tomto návodu, aby nedošlo k úniku
elektrolytu z baterií, k pĜehĜátí baterií nebo výbuchu.
Nikdy neotevírejte vlastní pouzdro baterií ani nepoužívejte baterie
s poškozeným pouzdrem, protože z takových baterií mĤže unikat elektrolyt,
pĜípadnČ se mohou pĜehĜívat nebo vybuchnout.
Baterie uchovávejte mimo dosah dČtí, aby nemohlo dojít k jejich
náhodnému pozĜení dítČtem. PĜi náhodném pozĜení baterie se okamžitČ
poraćte s lékaĜem.
Baterie se nesmí ponoĜovat do vody ani vystavovat pĤsobení deštČ,
vlhkosti nebo slané vody, pokud nejsou proti mokrému prostĜedí ĜádnČ
chránČny. PĜi vniknutí vody nebo vlhkosti do baterií mĤže dojít k úniku
elektrolytu z baterií nebo k jejich pĜehĜívání.
Nepoužívejte baterie, které vykazují jakékoli abnormality vþetnČ zmČn
barvy nebo tvaru. Z takových baterií by mohl unikat elektrolyt nebo by se
mohly pĜehĜívat.
Zaznamenáte-li, že po specifikované dobČ nedošlo k Ĝádnému nabití
baterií, pĜestaĖte baterie nabíjet, abyste zamezili pĜípadnému vyteþení
elektrolytu nebo generování nadmČrného tepla.

15 V pĜípadČ, že z baterií unikne elektrolyt a potĜísní vám pokožku nebo
obleþení, okamžitČ opláchnČte postižená místa pod tekoucí vodou. PĜi
delším kontaktu by mohlo dojít k poranČní pokožky.
16 Než baterie odevzdáte k recyklaci nebo je vyhodíte, nezapomeĖte
zaizolovat jejich kontakty lepicí páskou. Zkratováním baterie vinou
propojení kladného kontaktu se záporným pĜi dotyku s kovovými pĜedmČty
mĤže dojít k pĜehĜátí, požáru nebo výbuchu. Použitých baterií se zbavujte
v souladu s místními právními pĜedpisy.
17 Jednorázové baterie se nesmČjí dobíjet v nabíjeþce, protože by pĜitom
mohlo dojít k unikání elektrolytu nebo k pĜehĜívání.
18 Vybité baterie z pĜístroje okamžitČ vyjmČte, jinak by mohlo dojít k úniku
elektrolytu, pĜípadnČ by se mohly baterie pĜehĜívat nebo vybuchnout.

UPOZORNċNÍ k použití baterií
1

Baterie chraĖte pĜed pádem nebo silným nárazem, který by mohl zpĤsobit
únik elektrolytu, pĜehĜívání nebo výbuch baterií.

Symbol pro oddČlený sbČr odpadu platný v evropských
zemích

Cz

Tento symbol znamená, že tento produkt se má odkládat
oddČlenČ. Následující pokyny platí pro uživatele
z evropských zemí.
• Tento produkt se má odkládat na místČ sbČru k tomuto úþelu
urþeném. Neodhazujte spolu s domácím odpadem.
• Více informací o zpĤsobu zacházení s od nebezpeþným
odpadem vám podá pĜíšlusná místní instituce.
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PĜíprava
Úvod
DČkujeme vám za zakoupení blesku Nikon Speedlight SB-400. Abyste
byli schopni plnČ využít všech vlastností pĜístroje, pĜeþtČte si pĜed jeho
použitím peþlivČ tento návod k obsluze. KromČ toho mČjte pĜi ruce
návod k obsluze fotoaparátu pro rychlé získání doplĖujících informací.

Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte obsah balení

Blesk SB-400

MČkké pouzdro

Návod k obsluze

Záruþní list

Návod k obsluze

Záruþní list

Cz
Používejte blesk správným zpĤsobem
Funkce blesku Nikon byla optimalizována k použití s fotoaparáty a
pĜíslušenstvím spoleþnosti Nikon, vþetnČ objektivĤ.
Fotoaparáty a pĜíslušenství jiných výrobcĤ nemusí splĖovat technické
požadavky spoleþnosti Nikon a použití takového nekompatibilního
zaĜízení mĤže vést k poškození souþástí blesku. Spoleþnost Nikon
nezaruþuje správnou þinnost blesku pĜi použití s produkty jiných
výrobcĤ.
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Zhotovujte zkušební snímky
PĜed fotografováním dĤležité události, jako je svatba nebo promoce, si
funkci blesku vyzkoušejte zhotovením zkušebních snímkĤ.

Nechte si blesk pravidelnČ zkontrolovat v servisu Nikon
Spoleþnost Nikon doporuþuje nechat si blesk minimálnČ jednou za dva
roky zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo v servisním
stĜedisku.

Celoživotní vzdČlávání
Jako souþást závazku spoleþnosti Nikon k celoživotnímu vzdČlávání
v souvislosti s podporou a informacemi o nových produktech jsou
k dispozici na následujících webových stránkách pravidelnČ
aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v EvropČ a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na StĜedním východČ:
http://www.nikon-asia.com/

Cz

NávštČvou tČchto stránek získáte nejnovČjší informace o výrobcích,
rady a odpovČdi na þasto kladené otázky a další obecné rady k digitální
fotografii. Další informace vám poskytne regionální zastoupení
spoleþnosti Nikon. Kontaktní informace naleznete na následující
adrese:
http://nikonimaging.com/
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PĜíprava
Kompatibilní fotoaparáty
Tento blesk, který je vybaven systémem kreativního osvČtlení Nikon (CLS)
podporuje i-TTL Ĝízení záblesku v kombinaci s fotoaparáty s podporou systému CLS.
V kombinaci s fotoaparátem D40 je k dispozici rovnČž manuální zábleskový režim.
Fotoaparáty podporující
systém CLS

Série D2, D200, D80, Série D70, D50, D40, F6,
COOLPIX 8400, COOLPIX 8800

Souþásti blesku

1 Krytka prostoru pro baterie

90

7 Tlaþítko [ON/OFF] hlavní vypínaþ

60
75

SPEEDLIGHT SB-400
READY

Cz
4 Patka pro
upevnČní blesku
5 Aretaþní kolíþek
6 Systémové kontakty

2 Stupnice úhlĤ
naklopení hlavy
blesku
3 Hlava blesku
8 Indikace pĜipravenosti
k záblesku

OFF ON

LOCK

9 Páþka aretace
patky blesku

Vložení baterií
2

1
10

1

PosuĖte a otevĜete kryt
bateriového prostoru ve
smČru šipky.

2
1
2

Vložte baterie podle znaþek
polarity i a j. Poté zavĜete
krytku prostoru pro baterie
zasunutím zpČt do zavĜené
polohy za souþasného
tisknutí krytky smČrem dolĤ.

Použitelné typy baterií
Vložte dvČ tužkové baterie typu AA (1,5 V nebo slabší) libovolného z následujících typĤ:
Alkalické-manganové (1,5 V), Lithiové (1,5 V), Oxyride (1,5 V), Ni-MH
[nikl-metalhydridové (dobíjecí), (1,2 V)]
• PĜi výmČnČ baterií mČĖte vždy obČ baterie souþasnČ za nové baterie stejného typu.
• V blesku SB-400 nedoporuþujeme používat vysoce výkonné manganové baterie.
• V závislosti na specifikaci baterií se pĜi nadmČrném zahĜátí lithiových baterií aktivuje
jejich bezpeþnostní obvod a baterie se odpojí. K tomuto jevu þasto dochází pĜi
provozu blesku v režimu stroboskopického záblesku. ýinnost baterií se obnoví po
ochlazení na normální teplotu.

VýmČna/nabití baterií
Dojde-li k výraznému snížení kapacity baterií, bliká indikace
pĜipravenosti k záblesku frekvencí 2 Hz (dvakrát za sekundu) po dobu
40 s. V takovém pĜípadČ vymČĖte nebo nabijte baterie.

Pohotovostní režim pro úsporu kapacity baterií
• Nejsou-li blesk SB-400 a fotoaparát používány déle, než 40 s, dojde k aktivaci
pohotovostního režimu a automatickému vypnutí blesku SB-400 pro úsporu baterií
(pĜepnutí do pohotovostního režimu).
• Je-li blesk SB-400 upevnČn na fotoaparátu, dojde k jeho automatickému vypnutí
rovnČž po vypnutí expozimetru fotoaparátu a pĜepnutí fotoaparátu do pohotovostního
režimu.
• Nachází-li se blesk SB-400 v pohotovostním režimu, lze jej znovu aktivovat pĜi
nastavení hlavního vypínaþe [ON/OFF] do polohy [ON] resp. namáþknutím tlaþítka
spouštČ do poloviny.
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Cz

Základní ovládání

1

Nasazení blesku SB-400 na fotoaparát
UjistČte se, že jsou blesk
1 SB-400
i tČlo fotoaparátu
vypnuté.

páþku upevĖovací patky
2 Aretaþní
blesku otoþte smČrem doleva,
patku blesku SB-400 zasuĖte do
sánČk pro pĜíslušenství na
fotoaparátu a otoþte aretaþní
páþku doprava. (obr. A a B)

• V pĜípadČ, že aretaþní páþka upevĖovací
patky blesku nezĤstává v pravé poloze
a zobrazuje se þervená znaþka (obr. C),
není páþka zcela otoþená do správné
polohy. V takovém pĜípadČ opakujte
upevnČní blesku SB-400 výše uvedeným
zpĤsobem na fotoaparát.

Cz

2

Úprava nastavení hlavy blesku
75º
60º
Horizontální
pozice hlavy
blesku

12

90º

1

Nastavte hlavu blesku do
horizontální pozice.

2

3

ZapnČte blesk SB-400 a tČlo
fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

1

Na fotoaparátu nastavte režim mČĜení expozice
a expoziþní režim
• Další informace naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.

2

Na fotoaparátu SB-400 nebo v jeho hledáþku zkontrolujte
kontrolku pĜipravenosti a potom zaþnČte fotografovat.

Rozsah pracovních vzdáleností blesku

Cz

Využitelný rozsah pracovních vzdáleností blesku SB-400 je 0,6 m až
20 m a mČní se v závislosti na nastavení citlivosti ISO na fotoaparátu,
v závislosti na poloze hlavy blesku a použité clonČ.

Rozsah pracovních vzdáleností blesku
Citlivost ISO
1600
800
400
200
100
Rozsah
pracovních
vzdáleností
blesku (m)

Clona
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

16
11
8
5,6
4

22
16
11
8
5,6

32
22
16
11
8

—
32
22
16
11

—
—
32
22
16

—
—
—
32
22

1,9-20 1,4-14,8 1,0-10,5 0,7-7,4 0,6-5,2 0,6-3,7 0,6-2,6 0,6-1,8 0,6-1,3 0,6-0,9

—
—
—
—
32
0,6
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Dostupné režimy synchronizace blesku
Dostupnost jednotlivých režimĤ synchronizace blesku SB-400 závisí na
použitém fotoaparátu a objektivu, resp. na expoziþním režimu fotoaparátu.

• Oba režimy je tĜeba nastavit na tČle fotoaparátu, protože je nelze nastavovat na
tČle blesku SB-400. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Pro fotografování s využitím dlouhých þasĤ závČrky se doporuþuje umístit
fotoaparát na stativ.

Synchronizace s dlouhými þasy závČrky

Blesk je kombinován s dlouhými þasy závČrky pro dosažení správné expozice
hlavního objektu i pozadí snímku za nízké hladiny osvČtlení nebo v noci.

PĜedblesk proti þerveným oþím

Aby se zamezilo þervenému zbarvení oþí na snímcích osob, odpálí blesk SB-400
pĜed expozicí snímku tĜi záblesky o sníženém výkonu.

PĜedblesk proti þerveným oþím a synchronizace s dlouhými þasy závČrky

V tomto režimu je pĜedblesk proti þerveným oþím kombinován s dlouhými þasy
závČrky.

Synchronizace na druhou lamelu závČrky

Synchronizace blesku na druhou lamelu závČrky vytváĜí snímky, na kterých
pohybující se objekt vytváĜí svČtelnou stopu správnČ za sebou (a ne pĜed sebou –
tedy proti smČru pohybu, jako je tomu u standardní synchronizace na první lamelu).

Cz

Blokace zábleskové expozice (FV Lock)

Hodnota zábleskové expozice (Flash Value, FV) vyjadĜuje míru expozice objektu
zábleskem. Funkce FV Lock umožĖuje uložit do pamČti optimální hodnotu
zábleskové expozice potĜebnou pro správnou expozici hlavního objektu.

Korekce expozice a korekce výkonu záblesku (korekce zábleskové expozice)

Korekce expozice umožĖuje poĜizovat optimálnČ expoziþnČ vyvážené snímky cílenou
modifikací expozice. To je užiteþné v pĜípadČ pĜítomnosti objektĤ s extrémnČ vysokou
nebo extrémnČ nízkou odrazností ve fotografované scénČ, a v pĜípadČ cílených úprav
zábleskové expozice v souladu s vlastními tvĤrþími zámČry.
• Pomocí funkce korekce expozice na fotoaparátu modifikujete jak zábleskovou
expozici blesku SB-400, tak souþasnČ i expozici pozadí snímku.
• U fotoaparátĤ, které umožĖují korigovat výkon záblesku (zábleskovou
expozici), je možné separátnČ upravovat zábleskovou expozici blesku SB-400
pro hlavní objekt, nezávisle na expozici pozadí snímku.

Manuální zábleskový režim (pouze v kombinaci s fotoaparátem D40)

Manuální záblesková expozice je možná pomocí uživatelských funkcí fotoaparátu.
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Efektivní využívání blesku
PĜi upevnČní blesku SB-400 do sánČk pro pĜíslušenství na fotoaparátu
je možná ve þtyĜech krocích vyklápČt hlavu blesku smČrem vzhĤru
(horizontální pozice, 60°, 75° a 90°) pro možnost odražení záblesku
o strop místnosti.

Vyklopení hlavy blesku o 90° smČrem vzhĤru

Horizontální pozice hlavy blesku

OsvČtlení nepĜímým zábleskem
Fotografování s využitím odrazu svČtla záblesku o strop místnosti nebo
jinou plochu pĜi vyklopení hlavy blesku smČrem vzhĤru se nazývá
osvČtlení nepĜímým (odraženým) zábleskem.
Tato technika nabízí následující výhody:
• Eliminaci efektu þervených oþí
• Tvorba mČkkých stínĤ
• Zamezení pĜesvČtlení vlasĤ nebo obleþení.
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Cz

Efektivní využívání blesku
Poznámky k osvČtlení nepĜímým zábleskem
Pro jednoduché použití techniky osvČtlení nepĜímým zábleskem
vyklopte hlavu blesku smČrem nahoru pro odražení svČtla záblesku od
stropu místnosti. Pozor, v tomto pĜípadČ by na fotografovaný objekt
nemČlo dopadnout žádné pĜímé svČtlo záblesku.
Bílý strop 60º 75º 90º

SvČtlo nepropouštČjící
bílý papír

1-2m

Cz

• Doporuþená vzdálenost mezi hlavou
blesku a odraznou plochou (napĜ.
stropem) je 1 až 2 metry.
• NezapomeĖte zamezit dopadu
pĜímého svČtla záblesku na objekt.
• V barevné fotografii použijte jako
odraznou plochu bílou plochu nebo
jinou plochu s vysokou odrazností.
V opaþném pĜípadČ získají snímky
nepĜirozený barevný nádech
podobný barvČ odrazné plochy.
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• Je-li vzdálenost mezi hlavou blesku
a odraznou plochou pĜíliš velká,
použijte k odražení svČtla záblesku
bílý papír formátu A4. Zkontrolujte,
jestli odražené svČtlo záblesku
správnČ osvČtluje objekt.

Má-li pĜi použití blesku fotografovaný objekt skvrnitý
vzhled, zvyšte úhel vyklopení hlavy blesku.

OsvČtlený objekt je skvrnitý

Snímání s hlavicí blesku vychýlenou nahoru 90°

V závislosti na ohniskové vzdálenosti a sklonu hlavice blesku mĤže
odražené svČtlo zpĤsobit skvrnitost osvČtleného objektu.
• Vyklopte hlavu blesku v úhlu 90° a zhotovte snímek.

V pĜípadČ nedostateþného osvČtlení

Cz

Nedostateþné osvČtlení bleskem

Záznam snímkĤ s vyšší citlivostí snímaþe ISO

Je-li odrazná plocha pĜíliš vzdálená, nemusí být svČtlo záblesku dostateþnČ
silné pro osvČtlení celého objektu.
• PĜi fotografování digitálním fotoaparátem nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO,
než pĜi normálním fotografování.
• PĜi použití odraženého záblesku použijte menší zaclonČní (f/3,5, f/4,5 nebo
f/5,6), než pĜi normálním fotografování.
• Zmenšete vzdálenost mezi odraznou plochou a bleskem.

17

Referenþní informace
Volitelné pĜíslušenství
TTL kabel SC-28/17 (1,5 m)
TTL kabely SC-28/17 umožĖují zábleskový režim TTL pĜi
umístČní blesku SB-400 mimo fotoaparát. Patky pro
upevnČní blesku na tČchto kabelech jsou vybaveny
stativovým závitem.

Tipy k údržbČ blesku
VAROVÁNÍ
K þištČní blesku nikdy nepoužívejte Ĝedidlo, benzen ani jiná aktivní þinidla.
V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k poškození blesku, vzniku požáru nebo úrazu.
Používání tČchto prostĜedkĤ rovnČž mĤže škodit zdraví.

ýištČní

Cz

• Prach a neþistoty odstraĖte z blesku ofukovacím balónkem a poté pĜístroj
otĜete mČkkým, þistým hadĜíkem. Pracujete-li s bleskem v blízkosti slané vody,
otĜete jej po skonþení práce þistým, vodou lehce navlhþeným mČkkým
hadĜíkem, abyste odstranili pĜípadné usazeniny soli, a potom pĜístroj otĜete
suchým hadĜíkem.
• Vyvarujte se pádu blesku nebo jeho nárazu na tvrdou plochu, jinak mĤže dojít
k poškození jeho precizního mechanismu.

Skladování
• Blesk skladujte na suchém, chladném místČ, abyste vylouþili jeho poškození
pĤsobením vlhkosti a zabránili tvorbČ plísní.
• Blesk ukládejte mimo dosah pĤsobení chemických látek jako je naftalín nebo
kafr. Blesk nevystavujte pĤsobení magnetických polí vyzaĜovaných televizory
nebo radiopĜijímaþi.
• Blesk nepoužívejte ani neskladujte v místech s nadmČrnými teplotami, které se
vyskytují napĜíklad v blízkosti topných tČles, jinak mĤže dojít k jeho poškození.
• Oþekáváte-li, že nebudete s bleskem pracovat déle než dva týdny, vyjmČte
baterie, abyste zabránili poškození pĜístroje jejich pĜípadným vyteþením.
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• Jednou za mČsíc provećte zformování kondenzátoru vložením baterií
a odpálením nČkolika zábleskĤ.
• Pokud je blesk uložen spolu s hygroskopickou látkou, pĜíležitostnČ tuto látku
vymČĖujte.

Provozní podmínky
• Extrémní teplotní rozdíly mohou zpĤsobit vznik kondenzaþní vlhkosti uvnitĜ
blesku. Pokud pĜejdete s bleskem z horkého do chladného prostĜedí nebo
naopak, umístČte jej do vzduchotČsného obalu, napĜ. do plastového sáþku.
Ponechte jej v obalu, dokud nedojde k vyrovnání teplot blesku a okolí.
• Blesk nevystavujte pĤsobení silných magnetických polí nebo rádiových vln,
které vyzaĜují televizory nebo vysokonapČĢová elektrická vedení – mĤže dojít
k poruše blesku.

Poznámky k manipulaci s bateriemi
• Protože má blesk vysokou spotĜebu energie, nemusí dobíjecí baterie v dobČ
pĜed skonþením své životnosti resp. po dosažení poþtu nabíjecích/vybíjecích
cyklĤ specifikovaných výrobcem pracovat správným zpĤsobem.
• Dojde-li ke zneþištČní kontaktĤ baterií, odstraĖte pĜed jejich použitím všechny
neþistoty a usazeniny, které by jinak mohly zpĤsobit poruchu.
• Kapacita baterií se s klesající teplotou snižuje. Kapacita baterií se rovnČž
snižuje s jejich dlouhodobČjší neþinností a opČt se obnovuje po jejich
krátkodobém intenzivním využívání. Kontrolujte kapacitu baterií a v pĜípadČ,
kdy zaznamenáte výrazné prodloužení dobíjecích dob blesku, baterie vymČĖte.
• Baterie neukládejte na místech vystavených pĤsobení vysokých teplot
a vysoké vlhkosti.

Ni-MH

Recyklace
dobíjecích
baterií

Abyste nepoškozovali životní prostĜedí,
nevhazujte baterie do bČžného komunálního
odpadu. Namísto toho odneste baterie do
nejbližšího recyklaþního centra.
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Cz

Referenþní informace
Poznámky k sériovému snímání s bleskem
PĜi sériovém snímání nepĜekraþujte maximální poþet
zábleskĤ

VAROVÁNÍ

Po dosažení maximálního poþtu po sobČ jdoucích zábleskĤ
uvedeného v tabulce níže je tĜeba nechat blesk minimálnČ
10 minut vychladnout.

Maximální poþty zábleskĤ pĜi sériovém snímání
Zábleskový režim

Maximální poþet zábleskĤ pĜi
sériovém snímání

Auto i-TTL
Manuální (výkon blesku: M1/1, M1/2)

15

Manuální (výkon blesku: M1/4 až M1/128)

40

Cz
Poznámka k bleskĤm Ĝízeným mikroprocesorem
Zábleskové funkce jsou v moderních blescích Ĝízeny mikroprocesorem. V
ojedinČlých pĜípadech nemusí blesk pracovat správným zpĤsobem ani po
vložení nových baterií. Dojde-li k takové situaci, vyjmČte baterie pĜi
zapnutém blesku.
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ěešení problémĤ
Zobrazuje-li indikace pĜipravenosti k záblesku na blesku SB-400 nebo
v hledáþku fotoaparátu varovný signál, použijte pĜed odnesením blesku do
autorizovaného servisu Nikon následující tabulku k lokalizaci problému.
Varovná indikace v hledáþku fotoaparátu
Varovná indikace

PĜíþina

ěešení

Indikace pĜipravenosti
k záblesku v hledáþku
fotoaparátu bliká po dobu
3 s po odpálení záblesku.

Hrozí riziko podexpozice
snímku.

• Snižte vzdálenost k objektu.
• Nastavte nižší clonové þíslo (f/3,5, f/4,5
nebo f/5,6).
• Nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO.

PĜi upevnČní blesku na
fotoaparát D40 bliká
v hledáþku symbol .

Na objektivu je nastavena
kratší ohnisková vzdálenost,
než 18 mm.

• Nastavte delší ohniskovou vzdálenost,
než 18 mm.

PĜi upevnČní blesku na
fotoaparát D40 bliká
v hledáþku symbol .

Hlava blesku
SB-400 není nastavena do
horizontální polohy.

• Pro fotografování nepĜímým
zábleskem fotografujte beze zmČny.
• Pro standardní fotografování s bleskem
sklopte hlavu blesku do horizontální
polohy.

Indikace pĜipravenosti k záblesku na blesku SB-400 bliká
Indikace pĜipravenosti
k záblesku bliká

PĜíþina

Indikace pĜipravenosti
k záblesku bliká po dobu 3 s
frekvencí 4 Hz.

Hrozí riziko podexpozice
snímku.

• Snižte vzdálenost k objektu.
• Použijte menší zaclonČní
(f/3,5, f/4,5 nebo f/5,6).
• Nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO na
fotoaparátu.

Indikace pĜipravenosti
k záblesku bliká po dobu 40
s frekvencí 2 Hz.

Kapacita baterií je
nedostateþná.

• VymČĖte nebo nabijte baterie.

Indikace pĜipravenosti
k záblesku bliká po dobu
0,5 s frekvencí 8 Hz.

Blesk SB-400 je upevnČný na fotoaparátu bez podpory systému CLS
(blesk SB-400 lze použít pouze s fotoaparáty kompatibilními s CLS).

Indikace pĜipravenosti
k záblesku bliká frekvencí
1 Hz.

Teplota tČla blesku se
zvýšila v dĤsledku
odpálení
stroboskopického
záblesku nebo jiné pĜíþiny.

• Hz (frekvence) znaþí poþet bliknutí za 1 s.

Cz

ěešení

• Vyþkejte ochlazení tČla fotoaparátu
a opČtného trvalého svícení indikace
pĜipravenosti k záblesku.
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Referenþní informace
Specifikace

Cz

Elektronická
konstrukce

Automatický izolovaný bipolární tranzistor (IGBT) a sériové
obvody

SmČrné þíslo
(20°C)

30 (ISO 200, m), 21(ISO 100, m)

VyzaĜovací úhel
reflektoru blesku

Reflektor blesku pokryje úhly odpovídající objektivu
s ohniskovou vzdáleností 18 mm na fotoaparátu Nikon
formátu DX resp. objektivu s ohniskovou vzdáleností 27 mm
na fotoaparátu F6.

Rozsah pracovních
vzdáleností blesku

0,6 m až 20 m (mČní se v závislosti na nastavení citlivosti
ISO, vyzaĜovacím úhlu reflektoru blesku a použité clonČ)

Zábleskové režimy

i-TTL, M (manuální zábleskový režim; pouze v kombinaci s D40)

Kompatibilní
fotoaparáty

Všechny fotoaparáty podporující systém CLS

Režimy práce
blesku
nastavované
pomocí fotoaparátu

Synchronizace s dlouhými þasy závČrky, pĜedblesk proti
þerveným oþím, synchronizace s dlouhými þasy závČrky
a pĜedblesk proti þerveným oþím, blokace zábleskové
expozice FV Lock, manuální zábleskový režim

Možnost
nepĜímého
záblesku

Hlavu blesku lze vyklopit smČrem vzhĤru v úhlu až 90°,
v krocích 0°, 60°, 75°, 90°

Tlaþítko [ON/OFF] hlavní vypínaþ

Slouží k zapnutí a vypnutí blesku SB-400

Varování
• Baterie nevystavujte pĤsobení vysokých teplot, napĜ. pĜímému slunci, ohni apod.
• Suché baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet.
• Nevystavujte blesk pĤsobení vody, jinak mĤže dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo vzniku požáru.
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Zdroj energie / min.
dobíjecí doba / poþet
zábleskĤ (na plný
výkon)

PĜi použití nových
baterií (Tato data
se mohou mČnit
v závislosti na
stavu baterií)

DvČ tužkové baterie AA (1,5 V nebo ménČ) libovolného typu:
Baterie

Min. dobíjecí
doba (cca)

Min. poþet zábleskĤ* /
interval mezi zábleskem
na plný výkon a
rozsvícením indikace
pĜipravenosti k záblesku

Alkalické-manganové
(1,5 V)

3,9 s

140/3,9-30 s

Lithiové (1,5 V)

4,2 s

250/4,2-30 s

Oxyride (1,5 V)

3,1 s

150/3,1-30 s

Ni-MH (2600 mAh)
(1,2 V)

2,5 s

210/2,5-30 s

* PĜi odpálení záblesku na plný výkon jednou za 30 s (120 s pĜi
použití lithiových baterií).
Indikace pĜipravenosti
k záblesku

• Rozsvítí se po dokonþení nabíjení blesku a dosažení pĜipravenosti
k záblesku
• Bliká jako indikace: nedostateþného osvČtlení zábleskem / nízké
kapacity baterií / nekompatibility fotoaparátu s bleskem SB-400 /
pĜehĜátí blesku

Trvání záblesku (cca)

1/1300 s pĜi záblesku na plný výkon

Aretaþní páþka
upevĖovací patky
blesku

ZajišĢuje bezpeþné upevnČní blesku SB-400 v sáĖkách pro
pĜíslušenství na fotoaparátu pomocí aretaþního kolíþku zabraĖujícího
vysunutí blesku

RozmČry
(Š x V x H)

Cca 66 x 56,5 x 80 mm

Hmotnost
(bez baterií):

Cca 127 g

Dodávané
pĜíslušenství

MČkké pouzdro SS-400

• Tyto údaje o výkonech platí pĜi použití nových baterií za normální teploty (20°C).
• Technické parametry a design mĤže výrobce bez pĜedchozího upozornČní kdykoli zmČnit.
Oxyride Battery je registrovaná obchodní znaþka spoleþnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Jména produktĤ a firem v tomto návodu jsou obchodní znaþky resp. registrované obchodní znaþky
pĜíslušných spoleþností.
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