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Blesk Canon Speedlite 470EX-AI je externý blesk Speedlite pre fotoaparáty 
EOS kompatibilný s automatickými zábleskovými systémami E-TTL II/
E-TTL. Blesk Speedlite možno použiť ako blesk na fotoaparáte 
nainštalovaný do pätice fotoaparátu (snímanie s normálnym bleskom) a ako 
prijímaciu jednotku počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou 
optického prenosu. Počas bežného snímania s bleskom je možné blesk 
Speedlite použiť aj na AI snímanie s bleskom s odrazom.

Pred začatím snímania si prečítajte nasledujúce informácie

Aby ste predišli pokazeným obrázkom a nehodám, najskôr si prečítajte časť 
„Bezpečnostné opatrenia“ (strany 8 – 9). Takisto si pozorne prečítajte tento 
návod, aby ste používali produkt správne.

Prečítajte si tento Návod na používanie, ako aj Návod na používanie 
fotoaparátu

Skôr ako začnete produkt používať, prečítajte si tento Návod na používanie 
a Návod na používanie fotoaparátu a oboznámte sa s používaním oboch 
zariadení. Odložte si ho na bezpečné miesto, aby ste si ho mohli v prípade 
potreby prečítať.

 Používanie s fotoaparátom EOS DIGITAL (fotoaparát typu A)
Blesk Speedlite môžete používať na jednoduché snímanie záberov 
s bleskom pomocou automatického blesku rovnako ako pri 
fotoaparátoch so zabudovaným bleskom.

 Používanie s filmovým fotoaparátom EOS
Fotoaparát EOS so systémom merania automatického záblesku 

E-TTL II/E-TTL (fotoaparát typu A)
Blesk Speedlite môžete používať na jednoduché snímanie záberov 
s bleskom pomocou automatického blesku rovnako ako pri 
fotoaparátoch so zabudovaným bleskom.

Fotoaparát EOS so systémom merania automatického záblesku 
TTL (fotoaparát typu B)
Pozrite si stranu 110.

* Tento návod na používanie predpokladá, že blesk Speedlite používate 
s fotoaparátom typu A.

Úvod

Používanie blesku Speedlite s fotoaparátom
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Ikony v tomto návode
9 : Označuje volič.

<H> <E> : <S> Označuje tlačidlá nahor, nadol, doľava  
<I> <O> a doprava krížových tlačidiel.

8 : Označuje tlačidlo výberu/nastavenia.

p/2 : Označuje, že príslušná funkcia zostáva aktívna 
približne 12 alebo 16 sekúnd po uvoľnení tlačidla. 

(str. **) : Strana v príručke s ďalšími informáciami.

: Varovanie na zabránenie možným problémom pri 
fotografovaní.

: Doplňujúce informácie.

Základné predpoklady
 Postupy ovládania predpokladajú, že je blesk Speedlite pripojený 

k fotoaparátu a obe zariadenia sú zapnuté.

 Ikony použité v texte na označenie tlačidiel, voličov a symbolov 
zodpovedajú ikonám na blesku Speedlite a fotoaparáte.

 Činnosť výberu vykonaná pri nastavení funkcie v zásade opisuje výber 
funkcie otáčaním voliča <9>. Výber možno uskutočniť stlačením 
tlačidiel nahor, nadol, doľava a doprava (<H> <E> <I> 
<O>) krížových tlačidiel <S>.

 Stlačením tlačidla <0> sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.

 V postupoch ovládania sa predpokladá, že užívateľské funkcie a osobné 
funkcie blesku Speedlite a ponuka a užívateľské funkcie fotoaparátu 
majú predvolené nastavenie.

 Všetky údaje, ako je počet zábleskov, sú založené na používaní štyroch 
alkalických batérií AA/LR6 a na testovacích normách spoločnosti Canon.

Konvencie použité v tomto návode

V tomto návode sa slovo „hlavné“ a „podradená“ jednotka, ktoré sa 
používalo v predchádzajúcich návodoch, nahradilo výrazom „vysielač“ 
a „prijímač“. Vnímajte slovo „vysielač“ a „prijímač“ v tomto návode v tomto 
kontexte.
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Nasledujúce opatrenia slúžia na predídenie ujme alebo poraneniu vás 
a iných osôb. Pred používaním produktu sa podrobne oboznámte 
s týmito opatreniami a dodržiavajte ich.
Ak zaznamenáte akékoľvek poruchy, problémy alebo poškodenie 
produktu, kontaktujte najbližšie Servisné stredisko spoločnosti 
Canon alebo predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Bezpečnostné opatrenia

  Varovania: Dodržiavajte nasledujúce varovania. Inak môže dôjsť 
k smrti alebo vážnym poraneniam.

 Na zabránenie vzniku požiaru, tvorbe nadmerného tepla, vytečeniu chemikálií, výbuchu 
a úrazu elektrickým prúdom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
• Do elektrických kontaktov produktu, príslušenstva, pripájacích káblov atď. nevkladajte 

žiadne cudzie kovové predmety.
• Nepoužívajte žiadne batérie, zdroje napájania ani príslušenstvo, ktoré nie je uvedené 

v Návode na používanie. Nepoužívajte žiadne deformované ani modifikované batérie, 
ani produkt, ak je poškodený.

• Produkt ani batériu neskratujte, nerozoberajte ani neupravujte. Batériu nezahrievajte 
ani nespájkujte. Batériu nevystavujte ohňu ani vode. Batériu nevystavujte silným 
mechanickým nárazom.

• Nevkladajte batérie opačne ani nemiešajte staré batérie s novými alebo ich rôzne 
druhy.

 Nepoužívajte produkt na miestach, kde sú horľavé plyny. Predídete tak výbuchu alebo 
požiaru.

 Nespúšťajte blesk smerom k niekomu, kto šoféruje automobil alebo iné vozidlo. 
Môže to spôsobiť nehodu.

 Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vysokonapäťové vnútorné súčasti môžu 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

 V prípade, že vám zariadenie spadne a poškodí sa ochranný kryt tak, že dôjde 
k obnaženiu vnútorných súčiastok, nedotýkajte sa ich. Hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.

 Produkt neskladujte na prašných ani vlhkých miestach, ani na miestach s veľkým 
množstvom dymu z ropných produktov. Predídete tak požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom.

 Pred použitím tohto produktu v lietadle alebo v nemocnici skontrolujte, či je to povolené. 
Elektromagnetické vlny vydávané produktom môžu rušiť prístroje lietadla alebo lekárske 
prístroje v nemocnici.

 V prípade, že batéria vytečie, zmení farbu, dôjde k jej deformácii alebo z nej vychádza 
dym alebo výpary, okamžite ju vyberte. Dajte pozor, aby ste sa nepopálili. Ak budete 
takúto batériu naďalej používať, môže to spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo 
popáleniny.

 Záložnú batériu a iné príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat. V prípade, 
že dieťa alebo dojča batériu alebo príslušenstvo zhltne, ihneď vyhľadajte lekársku 
pomoc. (Chemikálie v batérii môžu poškodiť žalúdok alebo vnútornosti.)

 Chráňte produkt pred vlhkosťou. Ak vám výrobok spadne do vody alebo sa do neho 
dostane voda či kovové materiály, ihneď vyberte batériu. Predídete tým požiaru, 
úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.

 Výrobok nezakrývajte látkou ani ho do nej nebaľte. Mohlo by vzniknúť teplo, ktoré by 
mohlo spôsobiť deformácie alebo dokonca požiar.
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Bezpečnostné opatrenia

 Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat vrátane doby, keď ho používate. 
Popruhy alebo káble môžu spôsobiť nehody ako udusenie, úraz elektrickým prúdom 
alebo poranenie. K uduseniu alebo poraneniu môže dôjsť aj vtedy, ak dieťa prehltne 
niektorú súčasť fotoaparátu alebo jeho príslušenstvo. V prípade, že dieťa prehltne 
niektorú súčasť alebo príslušenstvo, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 Ak prístroj nepoužívate, nezabudnite pred jeho odložením vybrať batériu a prípadne 
odpojiť kábel od zdroja napájania. Tým zabránite úrazu elektrickým prúdom, 
nadmernému teplu, požiaru a korózii.

 Zabráňte, aby sa chemikálie vytečené z batérií dostali do styku s očami, pokožkou 
alebo odevom. Mohli by spôsobiť slepotu alebo kožné problémy. V prípade, že sa 
dostanú chemikálie do styku s očami, pokožkou alebo odevom, opláchnite 
postihnuté miesto bez trenia dostatočným množstvom čistej vody. Potom ihneď 
vyhľadajte pomoc lekára.

 Na čistenie výrobku nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné organické rozpúšťadlá. 
Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu.

  Upozornenia:
Dodržiavajte nasledujúce upozornenia. 
V opačnom prípade môže dôjsť k fyzickému 
poraneniu alebo poškodeniu majetku.

 Keď sa produkt dlhšie nepoužíva, pred jeho odložením vyberte batérie. Zabránite 
tým požiaru alebo korózii.

 Pri vyhadzovaní batérie zaizolujte elektrické kontakty páskou. Kontakt s inými 
kovovými objektmi alebo batériami môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

 Nepoužívajte, neskladujte ani nenechávajte produkt v aute pod priamym dopadom 
slnečných lúčov alebo pri vysokej teplote interiéru ani v blízkosti horúcich 
predmetov. Výrobok sa môže prehriať a pri dotyku spôsobiť popáleniny. 
Môže taktiež dôjsť k prehriatiu batérie, jej poškodeniu, vytečeniu a pod.

 Nespúšťajte blesk, keď je hlava blesku (svetelná jednotka) v kontakte s ľudským 
telom alebo akýmkoľvek objektom. Mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo popálenín 
alebo požiaru.

 Pred snímaním s AI bleskom s odrazom upozornite svoje okolie. Hlava blesku sa 
môže pohnúť automaticky a spustiť sa bez upozornenia.

 Blesk nespúšťajte v blízkosti očí. Môže to poškodiť zrak.
 Nenechávajte produkt dlhší čas v prostrední s nízkou teplotou. Produkt sa schladí 

a môže pri dotyku spôsobiť poranenie.
 Nedotýkajte sa priamo žiadnej časti produktu, ktorá sa zahrieva. Dlhší kontakt 

s pokožkou môže spôsobiť nízkoteplotné kontaktné popáleniny.
 Ak meníte batérie po opakovanom stláčaní spúšte, batérie môžu byť horúce. 

Dajte pozor, aby ste sa nepopálili. Môže dôjsť k vzniku popálenín.
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Popis položiek

AI.B senzor na meranie 
vzdialenosti

Zdroj 
pomocného 
lúča AF (str. 27)

KontaktyZaisťovací kolík

Bezdrôtový snímač 
optického prenosu

Detektor 
rozptylky

Široký panel 
(zasunutý, str. 35)

Hlava blesku
(jednotka emitujúca 
svetlo)

Upevňovacia 
koncovka 
(str. 20)
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Popis položiek

<Q> Indikátor pripravenosti 
blesku/tlačidlo kontroly 
blesku (str. 21, 77)

<X> Prepínač 
režimu odrazu (str. 42)
<0°> : Hlava blesku 

poloha  
smerom vpred

<Y> : AI.B 
poloautomatika

<Z> : AI.B automatika

Úchyt rozptylky
(str. 63)

<z> Tlačidlo 
nastavenia 
odrazového uhla 
(str. 45, 54, 57)

Kryt priestoru pre batérie 
(str. 18)

Vypínač (str. 21)
<K> : Napájanie zapnuté
<a> : Uzamknutie 

tlačidiel/voliča 
(zapnuté 
napájanie)

<J> : Napájanie vypnuté

<9> Volič

<8> Tlačidlo výberu/nastavenia

<S> Krížové tlačidlá
<H> Tlačidlo zoomu (str. 34)
<E> Tlačidlo režimu blesku (str. 24, 36)
<I> Tlačidlo nastavení bezdrôtového

pripojenia (str. 74, 79)
<O> Tlačidlo kompenzácie expozície 

blesku/
Tlačidlo nastavenia výkonu blesku
(str. 30/36)

Tlačidlo zaistenia/uvoľnenia 
(str. 20)

Zaisťovacia páčka 
upevňovacej koncovky 
(str. 20)

<0>
Tlačidlo návratu

<X>
Tlačidlo na spustenie 
automatického 
merania vzdialenosti 
AI.B/indikátor AI.B 
(str. 43, 49/54, 59)

<1>
Tlačidlo 
podponuky 
(str. 40, 75, 82)

Panel LCD
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Popis položiek

Panel LCD

Automatický blesk E-TTL II/E-TTL (str. 24)

2: Synchronizácia  
na prvú lamelu (snímanie 
s normálnym bleskom, str. 68)

r : Synchronizácia na  
druhú lamelu (str. 33, 68)

c : Synchronizácia s krátkymi  
časmi (str. 32, 68)

a : Automatický 
blesk E-TTL II/E-TTL

j : Štandardná
k : Priorita smerného  

čísla (str. 87)
l : Rovnomerné  

pokrytie (str. 87)
t : Zvýšenie teploty  

(Obmedzenie spustenia blesku, 
str. 96)

f : Kompenzácia expozície blesku 
(str. 30, 68)

G : Indikátor napájania (str. 21)
L : Automatické nastavenie
d : Manuálne nastavenie (str. 34)

e : Zobrazenie zoomu (str. 34)
N : Varovanie Široký panel  

+ odraz
O : Varovanie mimo dosahu  

pokrytia blesku

Zábleskové pokrytie 
(ohnisková vzdialenosť, 
str. 34)

Hodnota kompenzácie 
expozície blesku (str. 30)

Úroveň expozície blesku 
(str. 30)

v : Clona (str. 36)

Účinný rozsah merania záblesku / 
Vzdialenosť snímania (str. 24/36)
R : Metre
@ : Stopy

 Zobrazené položky sú príklady. Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, 
ktoré sú práve použité.

 Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD 
(str. 22).
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Popis položiek

Prijímacia jednotka

Manuálny blesk (str. 36)

Bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu (str. 71)

q : Manuálny blesk

Výkon manuálneho 
blesku
Úroveň manuálneho 
blesku

x : Nastavenie 
prijímača (str. 74)
( :  
Individuálny prijímač (str. 79)

: : Bezdrôtové  
snímanie  
s optickým  
prenosom 
(str. 74)

h : Ikona prijímača

Skupina spustenia 
(str. 78)

* : Vysielací   
kanál 
(str. 74)
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Popis položiek

Snímanie s odrazom (str. 41)

m : Odraz 
(str. 49, 56, 61)

H : Pripojená  
rozptylka (str. 63)

W : AI.B automatika 
(str. 48)

V : AI.B poloautomatika 
(str. 56)

Rotačný uhol 
hlavy blesku

Horizontálny smer

Smer hore

Uhol hlavy blesku smerom hore

 Rotačný uhol hlavy blesku sa zobrazuje v 5 dielikoch.
 Ak je počas automatického snímania AI.B orientácia fotoaparátu 

horizontálna, zobrazený uhol odrazu smerom hore je až do 180°.
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Popis položiek

Dodané príslušenstvo

Vrecko na 
miniatúrny stojan

Úchyt

Puzdro na blesk 
Speedlite

Miniatúrny stojan
(str. 73)

Rozptylka
SBA-E4
(str. 63)
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1
Začiatok používania 
a základné operácie

Táto kapitola opisuje prípravu pred snímaním 
s bleskom a základné postupy snímania.

 Upozornenie pri použití súvislých zábleskov

 Nepoužívajte viac ako 30 súvislých zábleskov s plným 
výkonom, aby sa hlava blesku neznehodnotila alebo 
nepoškodila následkom prehriatia. Po 30 súvislých zábleskoch 
blesku na plný výkon počkajte minimálne 10 minút.

 Ak odpálite súvisle počet zábleskov uvedený vyššie pri plnom 
výkone a potom opakovane aktivujete blesk v krátkych 
intervaloch, môže sa aktivovať bezpečnostná funkcia, ktorá 
obmedzí spustenie blesku. Keď je obmedzenie spustenia 
blesku na úrovni 1, interval zábleskov sa automaticky nastaví 
približne na 8 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk 
aspoň 40 minút.

 Podrobnosti nájdete v časti Obmedzenie spustenia blesku 
z dôvodu zvýšenia teploty na strane 96.

Ak nesnímate s bleskom s odrazom, nastavte prepínač režimu 
odrazu blesku <X> na hodnotu <0°> (str. 11). Ďalšie informácie 
o snímaní s bleskom s odrazom nájdete v kapitole 3 Snímanie 
s bleskom s odrazom (str. 41).
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Ako zdroj napájania vložte štyri batérie veľkosti AA/R6.

1 Otvorte kryt. 
 Posuňte kryt priestoru pre batérie 

nadol a otvorte ho.

2 Vložte batérie. 
 Skontrolujte, či sú elektrické kontakty 

„+“ a „-“ na batériách správne 
orientované podľa znázornenia 
v priestore pre batérie.

 Drážky na bočných stranách 
priestoru pre batérie označujú „-“. 
Je to praktické pri výmene batérií 
v tmavom prostredí.

3 Zatvorte kryt.
 Zatvorte kryt priestoru pre batérie 

a posuňte ho nahor zopakovaním 
postupu v kroku č. 1 v opačnom 
poradí.

Interval zábleskov a počet zábleskov

 Pri použití nových alkalických batérií typu AA/LR6 a podľa testovacích noriem 
spoločnosti Canon.

 Funkcia rýchleho blesku umožňuje snímanie s bleskom ešte pred úplným 
nabitím blesku (str. 21).

Vloženie batérií

Interval zábleskov
Počet zábleskov

Rýchly blesk Normálny blesk

Pribl. 0,1 až 3,9 s Pribl. 0,1 až 5,5 s
Pribl. 115 až 800 

zábleskov
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Vloženie batérií

 UPOZORNENIE

 Nepoužívajte lítiové batérie veľkosti AA/R6.
Vo výnimočných prípadoch sa počas používania môže extrémne zvýšiť 
teplota niektorých lítiových batérií veľkosti AA/R6. Z bezpečnostných 
dôvodov nepoužívajte „lítiové batérie veľkosti AA/R6“.

 Pri používaní súvislých zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií 
ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.
Pri používaní súvislých zábleskov alebo pri opakovanom spúšťaní 
modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, 
batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batérie 
a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo môže viesť 
k riziku vzniku popálenín.

 Nepoužívajte blesk Speedlite, keď sa dlho dotýkate rovnakej časti.
Ani v prípade, ak sa produkt nezdá byť príliš horúci, dlhší kontakt 
s rovnakou časťou tela môže spôsobiť začervenanie pokožky, pľuzgiere 
alebo kontaktné popáleniny z vystavenia pôsobeniu nižších teplôt. 
Používanie statívu sa odporúča na horúcich miestach alebo sa odporúča 
ľuďom s nedostatočným krvným obehom alebo citlivou pokožkou.

Pri použití iných ako alkalických batérií veľkosti AA/R6 môže dôjsť 
k nedostatočnému kontaktu batérií v dôsledku nepravidelného tvaru 
kontaktov batérie.

 Keď sa zobrazí ikona <!> alebo keď sa vypne panel LCD počas 
nabíjania blesku po použití, vymeňte batérie za nové.

 Použite novú súpravu štyroch batérií rovnakej značky. Pri výmene 
vymeňte naraz všetky štyri batérie.

 Možno použiť aj batérie Ni-MH veľkosti AA/HR6.
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1 Pripojte blesk Speedlite. 
 Nasuňte upevňovaciu koncovku 

blesku Speedlite až na doraz do 
pätice na fotoaparáte.

2 Zaistite blesk Speedlite. 
 Posuňte zaisťovaciu páčku na 

upevňovacej koncovke doprava.
 Páčka je zaistená, keď zaskočí na 

miesto.

3 Odpojte blesk Speedlite.
 Stlačte tlačidlo zaistenia/uvoľnenia 

a zároveň posuňte zaisťovaciu páčku 
doľava a odpojte blesk Speedlite od 
fotoaparátu.

Pripojenie blesku Speedlite k fotoaparátu 
a jeho odpojenie od fotoaparátu

Pred pripájaním alebo odpájaním blesku Speedlite ho musíte vypnúť.
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1 Nastavte vypínač do polohy 
<K>. 
 Spustí sa nabíjanie blesku na 

použitie.
 Počas nabíjania blesku sa na paneli 

LCD zobrazí ikona <G>. 
Po dokončení nabíjania blesku sa 
tento indikátor prestane zobrazovať.

2 Skontrolujte, či je blesk 
pripravený. 
 Stav indikátora pripravenosti blesku 

sa zmení z vypnutého na zelený 
(rýchly blesk pripravený) a na 
červený (úplne nabitý).

 Stlačením tlačidla kontroly blesku 
(indikátor pripravenosti blesku) 
môžete spustiť testovací záblesk.

Funkcia rýchleho blesku umožňuje fotografovanie s bleskom už vtedy, 
keď indikátor pripravenosti blesku svieti nazeleno (pred úplným nabitím 
blesku). Rýchly blesk je k dispozícii bez ohľadu na nastavenie režimu 
priebehu snímania fotoaparátu. Hoci výkon blesku bude približne 1/2 až 
1/6 plného výkonu, je účinný na snímanie s kratším intervalom zábleskov.
Počas snímania s manuálnym bleskom je táto funkcia k dispozícii, keď je 
výkon blesku nastavený na 1/4 až 1/128. Upozorňujeme, že rýchly blesk 
nemôžete používať s prijímacou jednotkou počas bezdrôtového snímania 
pomocou optického prenosu.

Zapnutie napájania

Indikátor pripravenosti blesku 
(tlačidlo testovacieho blesku)

Funkcia Rýchly blesk

 Keď je napájanie zapnuté, hlava blesku sa môže automaticky otáčať 
(rotovať).

 Keď sa počas sériového snímania aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť 
k podexponovaniu, pretože sa zníži účinný dosah blesku.

 Keď je časovač fotoaparátu 3/1/o/7/2 aktivovaný, testovací 
záblesk nie je možné vykonať.
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Zapnutie napájania

Na úsporu energie batérií sa napájanie automaticky vypne približne po 
90 sekundách nečinnosti. Ak chcete blesk Speedlite znova zapnúť, 
stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte do polovice alebo stlačte tlačidlo 
kontroly blesku (indikátor pripravenosti blesku).
Keď je nastavený ako prijímacia jednotka pre snímanie s bezdrôtovým 
bleskom pomocou optického prenosu (str. 72), automaticky sa vypne 
po približne 60 minútach.

Ak vypínač nastavíte do polohy <a>, môžete zablokovať ovládanie 
blesku pomocou tlačidiel a voličov (s výnimkou operácie prepínača 
<X>). Je to praktické, keď chcete zabrániť náhodnej zmene 
nastavení funkcií blesku.
Ak použijete tlačidlo alebo volič, na paneli LCD sa zobrazí 
ikona <k>.

Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD 
približne na 12 sekúnd (p).
Počas snímania s normálnym bleskom panel LCD svieti na zeleno. 
Ak je nastavený ako prijímacia jednotka počas bezdrôtového snímania 
s optickým prenosom, panel LCD svieti na oranžovo.

Funkcia Automatické vypnutie

Funkcia uzamknutia

Osvetlenie panela LCD
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Zapnutie napájania

 Nastavenia blesku sa zachovajú aj po vypnutí napájania. Ak chcete 
zachovať nastavenia počas výmeny batérií, batérie vyberte a vymeňte 
po vypnutí vypínača.

 Kontrolu blesku môžete aktivovať aj vtedy, keď je vypínač prepnutý do 
polohy <a>. Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa tiež 
rozsvieti panel LCD.

 Funkciu automatického vypnutia môžete zakázať (C.Fn-01, str. 85).
 Keď je nastavený ako prijímacia jednotka, môžete zmeniť čas do 

automatického vypnutia prijímacej jednotky (C.Fn-10, str. 86).
 Môžete zmeniť nastavenie osvetlenia panela LCD (C.Fn-22, str. 87).
 Môžete zmeniť farbu osvetlenia panela LCD (P.Fn-02/03, str. 88).
 Rýchly blesk môžete vypnúť (P.Fn-05, str. 89).
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Keď nastavíte režim snímania fotoaparátu na možnosť <d> (Program 
AE) alebo plnoautomatický režim, môžete snímať v režime 
plnoautomatického blesku E-TTL II/E-TTL.

1 Nastavte režim blesku na 
možnosť <a>.
 Stlačte tlačidlo <E> krížových 

tlačidiel <S>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <Q> a stlačte 
tlačidlo <8>.

2 Zaostrite na objekt. 
 Zaostrenie vykonajte stlačením 

tlačidla spúšte do polovice.
 Rýchlosť uzávierky a hodnota clony 

sa zobrazia v hľadáčiku.
 Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti 

ikona <Q>.

3 Nasnímajte obrázok. 
 Skontrolujte, či sa objekt nachádza 

v účinnom rozsahu merania 
záblesku.

 Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa 
blesk aktivuje a nasníma sa obrázok.

a: Plnoautomatické snímanie s bleskom

Účinný rozsah merania záblesku

 Ak je pri kontrole zhotovenej snímky objekt tmavý (podexponovaný), 
priblížte sa k objektu a zopakujte záber. Ak používate digitálny 
fotoaparát, tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.

 „Plnoautomatický režim“ označuje režimy snímania <A>, <1> 
a <C>.

 Ikona <a> sa na paneli LCD zobrazí aj vtedy, keď je blesk 
nasadený na fotoaparáte, ktorý podporuje automatický zábleskový 
systém E-TTL II.
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Stačí nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť <s> (Priorita 
uzávierky AE) <f> (Priorita clony AE) alebo <a> (Manuálne 
nastavenie expozície) a môžete spustiť automatický blesk E-TTL II/
E-TTL vhodný pre príslušný režim snímania.

 Ak použijete režim snímania <Z> alebo <Y>, dosiahnete rovnaký 
výsledok ako v prípade použitia režimu <d> (Program AE).

 1/X s je najkratší synchronizačný čas blesku fotoaparátu.

Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa 
režimu snímania

s

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky.
Fotoaparát potom automaticky nastaví clonu zodpovedajúcu rýchlosti uzávierky, 
aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.
 Ak hodnota clony bliká, znamená to, že pozadie bude podexponované alebo 

preexponované. Upravte rýchlosť uzávierky, až kým hodnota clony neprestane blikať.

f

Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť clonu.
Fotoaparát potom automaticky nastaví rýchlosť uzávierky zodpovedajúcu clone, 
aby sa podľa merania fotoaparátu dosiahla štandardná expozícia.
Ak je scéna slabo osvietená, na dosiahnutie štandardnej expozície hlavného 
objektu aj pozadia sa použije dlhý synchronizačný čas. Štandardná expozícia 
hlavného objektu sa dosiahne pomocou blesku, zatiaľ čo štandardná expozícia 
pozadia sa dosiahne pomocou dlhej expozície pri nízkej rýchlosti uzávierky.
 Keďže sa nízka rýchlosť uzávierky používa pri scénach so slabým osvetlením, 

odporúča sa použitie statívu.
 Ak zobrazenie rýchlosti uzávierky bliká, znamená to, že pozadie bude 

podexponované alebo preexponované. Upravte nastavenie clony, až kým 
zobrazenie rýchlosti uzávierky neprestane blikať.

a
Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky aj clonu.
Štandardná expozícia hlavného objektu sa dosiahne pomocou blesku. Expozícia 
pozadia sa mení v závislosti od nastavenej kombinácie rýchlosti uzávierky a clony.

Synchronizačné časy blesku a clony podľa režimu snímania

Rýchlosť uzávierky Clona

d Automatické nastavenie (1/X s až 1/60 s) Automaticky nastavená

s Manuálne nastavená (1/X – 30 s) Automaticky nastavená

f Automatické nastavenie (1/X s až 30 s) Manuálne nastavená

a
Manuálne nastavená (1/X – 30 s, dlhodobá 

expozícia (Bulb))
Manuálne nastavená
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Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa režimu snímania

Fotoaparáty EOS DIGITAL môžu mať tri rôzne veľkosti obrazového 
snímača a efektívny zorný uhol snímania nasadeného objektívu sa líši 
v závislosti od konkrétneho obrazového snímača. Blesk 470EX-AI 
automaticky rozpozná veľkosť obrazového snímača fotoaparátu EOS 
DIGITAL a automaticky nastaví optimálne zábleskové pokrytie pre 
efektívny zorný uhol snímania objektívu v rozsahu od 24 do 105 mm.

Táto funkcia upravuje vyváženie bielej podľa farebnej teploty svetla 
blesku vysielaním informácií o farebnej teplote do fotoaparátu EOS 
DIGITAL pri aktivácii blesku. Keď vyváženie bielej fotoaparátu nastavíte 
na možnosť <A>, <Aw> alebo <Q>, táto funkcia sa zapne 
automaticky.
Kompatibilitu svojho fotoaparátu s touto funkciou si môžete overiť 
v Návode na používanie fotoaparátu v časti s technickými parametrami.

Pozrite si kapitolu 3, Snímanie s bleskom s odrazom (str. 41-64). 

Prispôsobenie automatického zoomu veľkosti 
obrazového snímača

Prenos informácií o farebnej teplote

Funkcia odrazu

Keď je prepínač režimu odrazu <X> nastavený na hodnotu <0°> a hlava 
blesku smeruje inam ako dopredu, indikátor <X> bliká. Po stlačení 
spúšte do polovice sa hlava blesku automaticky opäť otočí dopredu. 
(Indikátor <X> sa vypne.)
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Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa režimu snímania

Keď je automatické zaostrenie na objekt 
pri slabom osvetlení zložité alebo keď je 
pri snímaní pomocou hľadáčika kontrast 
príliš nízky, infračervený pomocný lúč AF 
zabudovaný v blesku sa automaticky 
rozsvieti na pomoc automatickému 
zaostrovaniu.

Pomocný lúč zaostrovania AF podporuje väčšinu bodov AF 
fotoaparátov EOS. Pomocný lúč AF pokrýva zorný uhol s ohniskovou 
vzdialenosťou 28 mm alebo viac a jeho efektívny dosah (pri ohniskovej 
vzdialenosti 28 mm) je približne 0,7 – 10 m v strede v hľadáčiku 
a približne 1 – 5 m na okraji (iné body AF než stredový bod AF).

Pomocný lúč AF

Ak je vybraný periférny bod AF alebo používate širokouhlý objektív či 
teleobjektív, zaostrenie s pomocným lúčom AF externého blesku Speedlite 
pre fotoaparáty EOS môže byť náročné. V takom prípade použite stredný 
bod AF alebo bod AF blízko k stredu.

 Počas fotografovania so živým náhľadom Live View sa pomocný lúč AF 
rozsvieti aj vtedy, keď je spôsob automatického zaostrovania nastavený 
na možnosť [Quick mode/Rýchly režim].

 Rozsvietenie pomocného lúča AF možno vypnúť (C.Fn-08, str. 86).
 Možno používať typ pomocného lúča AF, ktorý využíva prerušované 

záblesky (séria krátkych zábleskov) (P.Fn-04, str. 89).
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2
Pokročilé 

fotografovanie s bleskom

Táto kapitola opisuje pokročilé postupy snímania 
pomocou funkcií blesku.

 Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na 
plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti 
opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Režim snímania 
fotoaparátu nastavte na možnosť <d/s/f/a/bulb(B)> 
(režim Kreatívnej zóny).

 Ak nesnímate s bleskom s odrazom, nastavte prepínač 
režimu odrazu blesku <X> na hodnotu <0°> (str. 11). 
Ďalšie informácie o snímaní s bleskom s odrazom nájdete 
v kapitole 3 Snímanie s bleskom s odrazom (str. 41).
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Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť 
výkon blesku. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť 
v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa.

1 Stlačte tlačidlo <O>.
 Stlačte tlačidlo <O> krížových 

tlačidiel <S>.
 Môžete vybrať aj kompenzáciu 

expozície blesku stlačením možnosti 
<8> a otočením voliča <9>.

2 Nastavte hodnotu kompenzácie 
expozície blesku.
 Otáčaním voliča <9> nastavte 

požadovanú hodnotu kompenzácie 
expozície blesku a stlačte tlačidlo <8>.

 Hodnota kompenzácie expozície blesku 
je nastavená.

 Hodnota „0.3“ označuje kroky 1/3 stupňa 
EV a „0.7“ označuje kroky 2/3 stupňa EV.

 Ak chcete kompenzáciu expozície blesku 
zrušiť, nastavte hodnotu kompenzácie 
späť na hodnotu ±0.

f Kompenzácia expozície blesku

 Všeobecne platí, že pre svetlé objekty nastavte zvýšenú kompenzáciu 
expozície a pre tmavé objekty nastavte zníženú kompenzáciu expozície.

 Ak sa korekcia expozície fotoaparátu nastavuje s krokom 1/2 stupňa EV, 
aj kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať až o ±3 stupne EV 
s krokom 1/2 stupňa EV.

 Keď je kompenzácia expozície blesku nastavená na blesku aj na 
fotoaparáte, prednosť má nastavenie blesku.

 Nemusíte stlačiť tlačidlo <O> krížových tlačidiel <S>, môžete priamo 
otáčať voličom <9> a nastaviť hodnotu kompenzácie expozície blesku 
(C.Fn-13, str. 86).
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Funkcia uzamknutia FE (expozície blesku) uzamkne správne 
nastavenie expozície blesku pre ľubovoľnú časť objektu.
Kým je na paneli LCD zobrazená položka <a>, stlačte tlačidlo 
<B> na fotoaparáte. Na fotoaparátoch bez tlačidla <B> stlačte 
tlačidlo <A> (uzamknutie AE) alebo <7>.

1 Zaostrite na objekt.

2 Stlačte tlačidlo <B> (8).

 Keď je objekt v strede hľadáčika, 
stlačte na fotoaparáte tlačidlo 
<B>.

 Blesk Speedlite odpáli predzáblesk 
a požadovaný výkon blesku pre 
snímaný objekt sa uloží do pamäte.

 Na približne 0,5 sekundy sa 
v hľadáčiku zobrazí symbol „FEL“.

 Pri každom stlačení tlačidla <B> 
sa odpáli predzáblesk a nový 
požadovaný výkon blesku potrebný 
v príslušnom čase sa uloží do 
pamäte.

7: Uzamknutie FE

 Ak pri uzamknutí FE nemožno dosiahnuť správnu expozíciu, v hľadáčiku 
bliká ikona <Q>. Priblížte sa k objektu alebo otvorte clonu a znova 
uzamknite FE. Keď používate digitálny fotoaparát, môžete tiež zvýšiť 
citlivosť ISO a znova uzamknúť FE.

 Ak je snímaný objekt v hľadáčiku príliš malý, uzamknutie FE nemusí byť 
účinné.
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Pri synchronizácii s krátkymi časmi môžete snímať s bleskom aj pri 
rýchlostiach uzávierky, ktoré sú vyššie ako najkratší synchronizačný 
čas blesku a uzávierky. Je to efektívne, keď chcete snímať v režime 
priority clony AE <f> (otvorená clona) s rozostreným pozadím na 
miestach ako vonku pri dennom svetle.

1 Stlačte tlačidlo <8>.

2 Vyberte položku znázornenú na 
obrázku.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

položku znázornenú na obrázku 
a stlačte tlačidlo <8>.

3 Vyberte možnosť <c>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <c> a stlačte tlačidlo 
<8>.

 Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti 
ikona <F> a snímajte.

c Synchronizácia s krátkymi časmi

Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť 
uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Účinný rozsah merania záblesku 
môžete skontrolovať na paneli LCD.

 Keď je rýchlosť uzávierky nižšia alebo sa rovná najkratšiemu 
synchronizačnému času blesku a uzávierky, v hľadáčiku sa nezobrazuje 
ikona <F>.

 Ak sa chcete vrátiť k bežnému spusteniu blesku, v kroku č. 3 vyberte 
možnosť <2> (synchronizácia na prvú lamelu). (Po zadaní tohto 
nastavenia sa na paneli LCD nebude zobrazovať ikona <2>).
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Pomocou snímania s nízkou rýchlosťou uzávierky a synchronizáciou na 
druhú lamelu dokážete prirodzeným spôsobom zachytiť trajektóriu 
zdrojov svetla pohybujúceho sa objektu, napríklad svetiel automobilu. 
Blesk sa aktivuje tesne pred dokončení expozície (zatvorením 
uzávierky).

1 Stlačte tlačidlo <8>.

2 Vyberte položku znázornenú na 
obrázku.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

položku znázornenú na obrázku 
a stlačte tlačidlo <8>.

3 Vyberte možnosť <r>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <r> a stlačte 
tlačidlo <8>.

r Synchronizácia na druhú lamelu

 Synchronizácia na druhú lamelu funguje správne, keď je režim snímania 
fotoaparátu nastavený na možnosť <bulb(B)> (snímanie s dlhodobou 
expozíciou (Bulb)).

 Keď je režim blesku nastavený na možnosť <a>, blesk sa aktivuje 
dvakrát. Prvý záblesk predstavuje predzáblesk na určenie výkonu 
blesku. Nejde o poruchu.

 Synchronizácia na druhú lamelu nie je dostupná počas snímania 
s bezdrôtovým bleskom.

 Ak sa chcete vrátiť k bežnému spusteniu blesku, v kroku č. 3 vyberte 
možnosť <2> (synchronizácia na prvú lamelu). (Po zadaní tohto 
nastavenia sa na paneli LCD nebude zobrazovať ikona <2>).
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Zábleskové pokrytie (dosah pokrytý svetlom blesku) možno nastaviť 
automaticky alebo manuálne. Pri nastavení <L> (automatické 
nastavenie) sa zábleskové pokrytie upravuje automaticky podľa 
ohniskovej vzdialenosti (zorného uhla snímania) použitého objektívu 
a veľkosti obrazového snímača (str. 26). Pri nastavení <d> (manuálne 
nastavenie) môžete manuálne nastaviť zábleskové pokrytie v rozsahu 
24 až 105 mm.

1 Stlačte tlačidlo <H>.
 Stlačte tlačidlo <H> krížových 

tlačidiel <S>.

2 Nastavte požadované zábleskové 
pokrytie.
 Keď chcete nastaviť zábleskové 

pokrytie automaticky, nastavte 
možnosť <X>. Na nastavenie 
zábleskového pokrytia manuálne 
vyberte číslo (označujúce ohniskovú 
vzdialenosť v mm).

 Otáčaním voliča <9> vyberte 
zábleskové pokrytie a stlačte 
tlačidlo <8>.

H: Nastavenie zábleskového pokrytia

 Keď nastavíte zábleskové pokrytie manuálne, nastavte na snímanie 
rovnaké alebo širšie pokrytie, ako je zorný uhol, aby ste predišli 
stmavnutiu okrajových častí obrázka.

 Keď je nasadený objektív s ohniskovou vzdialenosťou kratšou ako 
24 mm, na paneli LCD sa zobrazí varovanie <O>. Keď používate 
fotoaparát s menšou veľkosťou obrazového snímača, než je veľkosť 
kinofilmového políčka, varovanie <O> sa zobrazí, keď je skutočný 
zorný uhol pri snímaní širší ako zorný uhol 24 mm objektívu.
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H: Nastavenie zábleskového pokrytia   

Keď používate integrovaný široký panel blesku spolu s bleskom, 
môžete snímať s bleskom, ktorý pokrýva zorný uhol mimoriadne 
širokouhlého objektívu s ohniskovou vzdialenosťou až 14 mm.

Vytiahnite široký panel.
 Vytiahnite prečnievajúcu časť 

uprostred širokého panela.

 Zložte široký panel.

Široký panel

 Keďže môže dôjsť k podexponovaniu, na paneli LCD sa zobrazí 
varovanie <N>, keď pri snímaní s bleskom s odrazom používate 
široký panel.

 Široký panel nevyťahujte nadmernou silou. Mohli by ste tak odpojiť 
široký panel od blesku Speedlite.

 Zorný uhol objektívu EF15mm f/2.8 Fisheye alebo EF8-15mm f/4L 
Fisheye USM nie je podporovaný.

 Keď je vytiahnutý široký panel, automatické snímanie AI.B (str. 48) nie je 
možné.

 Keď použijete široký panel, zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky. 
Nastavenie nemôžete zmeniť.

 Snímať s bleskom so širokým panelom môžete, aj keď je režim snímania 
fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim 
základnej zóny.
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Výkon blesku môžete nastaviť v rozsahu od plného výkonu 1/1 až po  
1/128 s krokom po 1/3.
Pomocou expozimetra s funkciou merania zábleskového svetla 
(komerčne dostupného) určite požadovaný výkon blesku na 
dosiahnutie správnej expozície blesku. Režim snímania fotoaparátu 
odporúčame nastaviť na možnosť <f> alebo <a>.

1 Nastavte režim blesku na 
možnosť <a>.
 Stlačte tlačidlo <E> krížových 

tlačidiel <S>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <R> a stlačte 
tlačidlo <8>.

2 Nastavte výkon blesku. 
 Stlačte tlačidlo <O> krížových 

tlačidiel <S>.
 Otáčaním voliča <9> nastavte 

výkon blesku a stlačte tlačidlo <8>.

 Keď stlačíte tlačidlo spúšte do 
polovice, zobrazia sa približné 
indikátory efektívnej vzdialenosti 
snímania a hodnoty clony.

a: Manuálny blesk

Vzdialenosť snímania Clona

 Podrobné informácie o smernom čísle pri použití manuálneho blesku nájdete na 
strane 109.

 Nemusíte stlačiť tlačidlo <O> krížových tlačidiel <S>, môžete priamo otáčať 
voličom <9> a nastaviť hodnotu výkonu blesku (C.Fn-13, str. 86).
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a: Manuálny blesk

Keď používate fotoaparát série EOS-1D, úroveň expozície blesku 
možno manuálne nastaviť pred snímaním. Je to účinné, keď ste blízko 
pri objekte. Použite 18 % sivú odrazovú kartu (komerčne dostupnú) 
a snímajte nasledujúcim spôsobom.

1 Nakonfigurujte fotoaparát a blesk Speedlite.
 Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť <a> alebo <f>.
 Nastavte režim blesku Speedlite na možnosť <a>.

2 Zaostrite na objekt.
 Zaostrite manuálne.

3 Pripravte 18 % sivú odrazovú kartu.
 Sivú odrazovú kartu umiestnite na miesto snímaného objektu.
 Namierte fotoaparát tak, aby celý kruh bodového merania 

uprostred hľadáčika prekrýval sivú odrazovú kartu.

4 Stlačte tlačidlo <B>, <P> alebo <7> (8).

 Blesk Speedlite spustí predzáblesk a požadovaný výkon blesku 
pre správnu expozíciu blesku sa uloží do pamäte.

 Ukazovateľ úrovne expozície na pravej strane hľadáčika bude 
zobrazovať úroveň expozície blesku v porovnaní so štandardnou 
expozíciou.

5 Nastavte úroveň expozície blesku.
 Upravte výkon manuálneho blesku Speedlite 

a clonu tak, aby bola úroveň expozície blesku 
zarovnaná so značkou štandardnej expozície.

6Nasnímajte obrázok.
 Odstráňte sivú odrazovú kartu a nasnímajte obrázok.

Merané expozície manuálneho blesku

Merané manuálne nastavenie expozície blesku je dostupné len v prípade 
fotoaparátov modelového radu EOS-1D.
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Pri stlačení tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte blesk odpáli 
súvislé záblesky po dobu približne 1 sekundy. Táto funkcia sa nazýva 
„modelovací blesk“. Je to účinná funkcia na kontrolu vplyvu tieňov na 
objekt osvetlený bleskom.

Stlačte tlačidlo na kontrolu hĺbky 
poľa na fotoaparáte.
 Blesk spustí súvislé záblesky po dobu 

približne 1 sekundy.

Keď používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v druhej 
polovici roka 2017 alebo neskôr (s výnimkou niektorých fotoaparátov, 
str. 46) a prepínač <X> je nastavený na automatický režim <Z>, 
tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa funguje ako tlačidlo na spustenie 
merania vzdialenosti automatického snímania AI.B.
Pri tomto nastavení môžete pri automatickom snímaní AI.B odpáliť 
modelovací blesk pomocou funkcie testovacieho blesku na blesku, 
ak je Užívateľská funkcia C.Fn-02 nastavená na hodnotu 1 alebo 2 
(str. 85).

Modelovací blesk

Modelovací blesk v automatickom režime AI.B
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Modelovací blesk

 Nepoužívajte viac ako 20 zábleskov modelovacieho blesku s plným 
výkonom, aby sa hlava blesku neznehodnotila alebo nepoškodila 
následkom prehriatia. Po 20 zábleskoch modelovacieho blesku počkajte 
minimálne 10 minút.

 Ak odpálite počet modelovacích zábleskov uvedený vyššie pri plnom 
výkone a potom opakovane aktivujete blesk v krátkych intervaloch, môže 
sa aktivovať bezpečnostná funkcia, ktorá obmedzí spustenie blesku. 
Keď je obmedzenie spustenia blesku na úrovni 1, interval zábleskov sa 
automaticky nastaví približne na 8 sekúnd. V takomto prípade 
nepoužívajte blesk aspoň 40 minút.

 Počas fotografovania so živým náhľadom Live View použitie 
modelovacieho blesku (pomocou fotoaparátu) nie je možné.

 Modelovací blesk (pomocou fotoaparátu) je vypnutý pri používaní blesku 
s fotoaparátmi EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, 
EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N, 
EOS IX alebo EOS IX 7. Nastavte funkciu C.Fn-02 na možnosť 1 alebo 
2 (str. 85) a spustite modelovací blesk pomocou tlačidla testovacieho 
blesku. (Keď používate fotoaparáty série EOS M uvedené vyššie, 
tlačidlo kontroly blesku funguje, kým nie je aktívny časovač merania 
fotoaparátu.)

Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla testovacieho blesku 
(C.Fn-02, str. 85).
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Nastavenia funkcií snímania a funkcií bezdrôtového snímania blesku 
Speedlite môžete obnoviť na predvolené nastavenia.

1 Zobrazte obrazovku zrušenia 
nastavení.
 Stlačte tlačidlo <1>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <B> a stlačte 
tlačidlo <8>.

 Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

2 Zrušte nastavenia.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <;> a stlačte 
tlačidlo <8>.

 Nastavenia blesku Speedlite sa 
zrušia a nastaví sa normálne 
fotografovanie s bleskom a režim 
blesku <a>.

Zrušenie nastavení blesku Speedlite

Aj keď boli nastavenia vymazané, prenosový kanál pre prijímaciu jednotku 
na bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu, ako aj nastavenia 
Užívateľských (C.Fn) a Osobných funkcií (P.Fn) sa nevymažú.
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3
Snímanie s bleskom

s odrazom

Táto kapitola popisuje funkcie súvisiace s funkciou 
odrazu blesku, ako napríklad snímanie s bleskom, ktoré 
využíva funkciu poloautomatického a automatického 
snímania AI.B, manuálny odraz a rozptylka.

 Upozornenia pre funkciu AI blesku s odrazom

Počas poloautomatického a automatického snímania AI.B sa 
hlava blesku hýbe a odpaľuje sa automaticky. Hlava blesku 
môže odpáliť v inom smere, ako ste zamýšľali. Pred AI 
snímaním s bleskom s odrazom upozornite svoje okolie. Okrem 
toho pri AI snímaním s bleskom s odrazom dbajte na 
nasledujúce pokyny.

• Vaše oči nesmú byť v blízkosti hlavy blesku.
• Hlava blesku môže prísť do kontaktu s objektami. Vaša tvár 

ani hlava a pod. nesmú byť v blízkosti hlavy blesku.
• Hlava blesku sa pohybuje. Držte fotoaparát pevne.
• Vaše vlasy a pod. sa nesmú zamotať do hlavy blesku.
• Dávajte pozor na orientáciu hlavy blesku pri snímaní 

s malým uhlom.
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Nasmerovaním hlavy blesku na strop môžete využiť odraz blesku od 
tohto povrchu na snímanie. Umožňuje to zmäkčiť tiene objektu, aby sa 
dosiahol záber s prirodzenejším vzhľadom. Tento spôsob snímania sa 
nazýva „snímanie s bleskom s odrazom“.
Pri snímaní s bleskom s odrazom vyzerajú zábery prirodzenejšie ako 
pri priamom nasvietení objektu bleskom. No snímanie s vhodnou 
expozíciou môže vyžadovať hlbšie vedomosti a skúsenosti.
Tento blesk Speedlite zahŕňa funkciu AI bounce (AI.B), ktorá umožňuje 
snímanie s bleskom s odrazom automaticky. Snímanie s bleskom s 
odrazom AI má dva režimy: AI.B full-auto mode (automatika) a AI.B 
semi-auto mode (poloautomatika). S automatickým režimom AI.B 
fotoaparát automaticky sníma s bleskom s odrazom, takže sú potrebné 
len jednoduché operácie.

Posuňte prepínač režimu odrazu <X> na prepnutie režimu snímania 
s bleskom s odrazom AI.

0° : Nastavenie pri bežnom snímaní 
s bleskom (nie snímanie s bleskom 
s odrazom).

Y: Nastavenie na poloautomatické 
snímanie s bleskom s odrazom 
AI.B poloautomatické snímanie 
(str. 45, 56).

Z: Nastavenie na automatické 
snímanie s bleskom s odrazom 
AI.B automatické snímanie 
(str. 43, 46, 48).

X AI blesk s odrazom

Režim odrazu

 Keď je režim snímania s bleskom s odrazom zmenený, hlava blesku sa 
automaticky presmeruje dopredu.

 Keď sa hlava blesku hýbe, nedotýkajte sa jej.
 Pri manuálnom snímaní s bleskom s odrazom nastavte funkciu P.Fn-09 

na hodnotu 1 (str. 92) a prepínač nastavte na hodnotu <0°>.
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X AI blesk s odrazom

Tento režim je určený pre začiatočníkov. V tomto režime fotoaparát 
automaticky sníma s bleskom s odrazom, takže sú potrebné len 
jednoduché operácie. Keď stlačíte tlačidlo na spustenie automatického 
merania vzdialenosti <X> AI.B Automatika, odpáli sa krátky záblesk 
(predzáblesk) na zmeranie vzdialenosti k objektu a k stropu pre 
snímanie s bleskom s odrazom. Podľa výsledku meraní vzdialenosti sa 
automaticky nastaví orientácia (uhol odrazu) hlavy blesku.
Informácie o automatickom snímaní s funkciou AI.B nájdete na 
stranách 46 – 55.

W AI.B Automatika

Stlačte tlačidlo <X>
na vykonanie nasledujúcich operácií automaticky.

1. Odpáli sa blesk 
smerom k objektu.

2. Odpáli sa blesk 
smerom k stropu.

3. Automaticky sa 
nastaví uhol odrazu.

Ak používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v druhej polovici roka 
2017 alebo neskôr (str. 46), môžete vykonať rovnakú operáciu merania 
vzdialenosti, ako je opísané vyššie, pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa.
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X AI blesk s odrazom

Ak zmeníte orientáciu (polohu) fotoaparátu, dvojitým kliknutím na 
tlačidlo spúšte fotoaparátu (stlačením tlačidla spúšte do polovice 
dvakrát za sebou v priebehu krátkeho času), dôjde k automatickému 
premiestneniu hlavy blesku, čím sa nastaví uhol odrazu v podstate na 
rovnaký uhol ako pred zmenou orientácie fotoaparátu.

x2

Zmeňte orientáciu 
(polohu) zo stavu 3 na 

predchádzajúcej strane.

Opätovne nastaví uhol 
odrazu na v podstate 

rovnaký ako v polohe 3. 

V závislosti od používaného fotoaparátu nemusí byť funkcia automatického 
snímania AI.B k dispozícii. Hoci niektoré fotoaparátu podporujú funkcie 
automatického snímania AI.B, niektoré operácie môžu byť obmedzené. 
Podrobnosti si pozrite na str. 46.
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X AI blesk s odrazom

Tento režim je určený pre stredne pokročilých a pokročilých fotografov. 
Po nastavení operácie (uhol odrazu) hlavy blesku Speedlite podľa 
potreby, môžete uhol odrazu uložiť (zaregistrovať) v blesku Speedlite 
stlačením tlačidla <z>.
Informácie o poloautomatickom snímaní AI.B nájdete na stranách  
56 – 59.

Ak zmeníte orientáciu (polohu) fotoaparátu, dvojitým kliknutím na 
tlačidlo spúšte fotoaparátu (stlačením tlačidla spúšte do polovice 
dvakrát za sebou v priebehu krátkeho času), dôjde k automatickému 
premiestneniu hlavy blesku, čím sa nastaví uhol odrazu v podstate na 
rovnaký uhol ako pred zmenou orientácie fotoaparátu.

V AI.B Poloautomatika

1. Nastavte uhol odrazu podľa 
potreby.

2. Stlačte tlačidlo <z>.

x2

Zmeňte orientáciu 
(polohu) zo stavu 2. 

Opätovne nastaví uhol 
odrazu na v podstate 

rovnaký ako v polohe 2. 
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V závislosti od použitého fotoaparátu kompatibilita automatického 
režimu funkcie AI.B (AI blesk s odrazom) a niektorých operácií na 
spustenie automatického snímania AI.B sa môžu líšiť (fotoaparáty 
EOS uvedené na trh do prvej polovice roka 2014 nepodporujú 
automatické snímanie AI.B).

Počas automatického snímania AI.B sa odpáli krátko blesk 
(predzáblesk) pred nasnímaním záberu, aby sa zmerala vzdialenosť 
k objektu a k stropu pre blesk s odrazom. Táto operácia automaticky 
nastaví vhodný uhol odrazu pre daný objekt.
Túto operáciu môžete urobiť nasledujúcimi dvomi spôsobmi. Postup 
operácie sa líši v závislosti od použitého fotoaparátu. 

1. Použite tlačidlo <X> AI.B na spustenie automatického 
merania vzdialenosti blesku Speedlite.

2. Použite tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa fotoaparátu.

 Digitálne fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v druhej 
polovici roka 2017

Na spustenie zmerania vzdialenosti pre automatické snímanie AI.B 
môžete použiť operáciu 1 alebo 2 popísanú vyššie.
* Hoci boli fotoaparáty EOS 2000D a EOS 4000D uvedené na trh v druhej 

polovici roka 2017 alebo neskôr, poskytujú rovnakú kompatibilitu ako 
fotoaparáty EOS uvedené na trh v prvej polovici roka 2014 uvedené na 
ďalšej strane. Automatické snímanie AI.B nie je možné používať.

W AI.B Automatika

Fotoaparáty kompatibilné s funkciou automatického 
snímania AI.B a obmedzenia operácií

 Informácie o najnovších fotoaparátoch podporujúcich automatické 
snímanie AI.B nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

 Ak používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v druhej polovici 
roka 2017 ale neskor, ktorý nemá tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa, môžete 
priradiť funkciu na kontrolu hĺbky poľa tlačidlu pomocou funkcií na 
prispôsobenie fotoaparátu a spustiť meranie vzdialenosti pre 
automatické snímanie AI.B (vykonajte rovnakú operáciu ako 2) 
stlačením tohto tlačidla (s výnimkou určitých tlačidiel).
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W AI.B Automatika

 Fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh od druhej 
polovice roka 2014 do prvej polovice roka 2017.
Pri fotoaparátoch EOS-1D X Mark II, EOS 5DS/5DS R, EOS 5D 
Mark IV, EOS 7D Mark II, EOS 80D, EOS 77D, EOS 760D, 
EOS 800D alebo EOS 750D môžete automaticky snímať s bleskom 
s odrazom pomocou operácie 1. Pomocou operácie 2 nie je 
možné spustiť meranie vzdialenosti pre automatické 
snímanie AI.B.

* Hoci boli fotoaparáty EOS 1300D, EOS M6, EOS M5 a EOS M3 uvedené na 
trh v druhej polovici roka 2014 alebo neskôr, poskytujú rovnakú kompatibilitu 
ako fotoaparáty EOS uvedené na trh v prvej polovici roka 2014. Automatické 
snímanie AI.B nie je možné používať.

 Digitálne fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh do prvej 
polovice roka 2014 
Automatické snímanie AI.B nie je možné používať. Použite 
manuálne (str. 56) alebo poloautomatické snímanie (str. 61) 
s bleskom s odrazom AI.B.

 Nestláčajte tlačidlo <X> a potom plne spúšť (na nasnímanie) počas 
merania vzdialenosti pri automatickom snímaní AI.B. Blesk Speedlite sa 
môže odpáliť na plný výkon a nemusí sa správne zmerať vzdialenosť.

 Ak používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v druhej polovici 
roka 2017 alebo neskôr, keď je režim fotoaparátu nastavený na 
možnosť, pri ktorej sa blesk neodpáli, alebo keď je funkcia [Flash firing/
Spustenie blesku] v režime [External Speedlite control/Ovládanie 
externého blesku Speedlite] alebo [Flash control/Ovládanie blesku] 
(str. 66) nastavená na možnosť [Disabled/Vypnuté], počas 
automatického snímania AI.B sa nezmerá vzdialenosť, ani keď stlačíte 
tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa.

 Pri fotoaparátoch EOS DIGITAL uvedených na trh v druhej polovici roka 
2017 alebo neskôr nie je možné po stlačení tlačidla na kontrolu hĺbky 
poľa snímať zábery počas merania vzdialenosti, ani keď úplne stlačíte 
spúšť (zámok spustenia). Snímajte, keď sa dokončí meranie 
vzdialenosti.
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Pred automatickým snímaním AI.B (AI bounce flash) skontrolujte, 
či fotoaparát podporuje automatické snímanie s bleskom s odrazom 
(str. 46).
Prehľad automatického snímania AI.B je na str. 43. Ešte si pred 
automatickým snímaním AI.B prečítajte časť Bezpečnostné opatrenia 
(str. 8) a Všeobecné upozornenia pre automatické a poloautomatické 
snímanie AI.B (str. 60) a pod.

Pri automatickom snímaní v režime AI.B s bleskom s odrazom 
používajte informácie uvedené nižšie ako referenciu. Keď je objekt 
umiestnený v strede obrazovky, stlačte tlačidlo <X> na spustenie 
merania vzdialenosti.

W AI.B Automatické snímanie

Informácie o podmienkach snímania v automatickom 
režime snímania AI.B

Vzdialenosť k stropu 
Pribl. 1 – 3 m

Vzdialenosť snímania 
Pribl. 1 – 5 m

 Pri snímaní v podmienkach, keď je napr. objekt alebo strop ďaleko, 
prípadne je strop tmavej farby, má stupne alebo je nerovný, bude 
nastavenie citlivosti ISO nízke alebo je potrebné nastaviť vysokú 
hodnotu clony, pretože je pravdepodobné, že dôjde k podexponovaniu 
(expozícia nie je dostatočná).

 Keď je vzdialenosť k stropu pribl. 7 m alebo viac (odhad) alebo keď uhol 
snímania presahuje pribl. 60° smerom hore alebo pribl. 60° smerom 
dole, hlava blesku sa automaticky presunie do pozície smerom vpred 
a nasníma sa záber s bežným bleskom, teda nie s bleskom s odrazom.
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W AI.B Automatické snímanie

1 Nastavte prepínač <X> do 
polohy <Z> (str. 42). 

 S bleskom Speedlite pripojeným 
k fotoaparátu skontrolujte, či je 
fotoaparát aj blesk Speedlite zapnutý.

 Nastavte prepínač režimu odrazu 
<X> do polohy <Z>.

 Keď nie je hlava blesku otočená 
dopredu, automaticky sa do polohy 
vpred otočí.

2 Stlačte tlačidlo <X>.
 Skontrolujte, či svieti indikátor 

pripravenosti blesku <&> .
 Keď je objekt umiestnený v strede 

obrazovky, stlačte tlačidlo <X>.
 Zmeria sa vzdialenosť k objektu 

a vzdialenosť k stropu pre blesk 
s odrazom (operácia zmerania 
vzdialenosti). Počas operácie sa 
blesk krátko dvakrát odpáli.

 V závislosti od použitého fotoaparátu 
môžete zmeranie vzdialenosti spustiť 
aj pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky 
poľa (str. 46).

 Keď je dokončené meranie 
vzdialenosti, uhol odrazu sa 
automaticky nastaví.

 Ikona blesku Speedlite na paneli LCD 
sa zmení na <m>.

AI.B Automatické snímanie
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W AI.B Automatické snímanie

3 Nasnímajte obrázok.
 Zaostrite na objekt a nasnímajte ho 

ako pri snímaní s normálnym 
bleskom.

 Blesk sa odpáli v automaticky 
nastavenom uhol odrazu a záber sa 
nasníma.

 Skontrolujte výsledok snímania.

 Keď je fotoaparát vybavený režimom blesku, ktorý zabráni odpáleniu 
blesku, nastavte režim na taký, ktorý odpáleniu blesku nezabráni.

 Počas automatického snímania AI.B je zábleskové pokrytie nastavené 
automaticky. Nastavenie nemôžete manuálne zmeniť.

 Aj keď je možnosť [Flash firing/Spustenie blesku] vo funkciách ponuky 
fotoaparátu [External Speedlite control/Ovládanie externého blesku 
Speedlite] alebo [Flash control/Ovládanie blesku] nastavená na 
možnosť [Disabled/Disable ], keď stlačíte tlačidlo <X>, predzáblesk 
sa odpáli na zmeranie vzdialenosti.

 Keď je objekt blízko, uhol odrazu sa môže nastaviť na 90° alebo viac. 
Toto je normálne. Zmenšením uhla svetla blesku, pod akým osvetľuje 
objekt (uhol dopadu je tupejší) potlačíte tiene objektu (napr. tieň pod 
tvárou, keď snímate osobu).

 Pri snímaní s bleskom s odrazom je zábleskové pokrytie nastavené na 
50 mm a zobrazuje sa ikona <-->.

 Keď sa pozícia hlavy blesku (nechcene) zmení po zmeraní vzdialenosti 
stlačením tlačidla <X> alebo podobného (keď bliká indikátor AI.B), 
keď stlačíte do polovice spúšť alebo stlačíte ľubovoľné iné tlačidlo 
fotoaparátu, automaticky sa upraví uhol na optimálny, ktorý bol 
nastavený po zmeraní vzdialenosti. Keď stlačíte spúšť úplne, keď bliká 
indikátor AI.B, blesk Speedlite sa neodpáli, kým nie je hlava blesku 
v správnej polohe.
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W AI.B Automatické snímanie

Ak zmeníte orientáciu (polohu) 
fotoaparátu stlačením tlačidla <X> 
atď. a spustením merania vzdialenosti 
automatického snímania AI.B, dvojitým 
kliknutím na tlačidlo spúšte fotoaparátu 
(stlačením tlačidla spúšte do polovice 
dvakrát za sebou v priebehu krátkeho 
času) dôjde k automatickému 
premiestneniu hlavy blesku, čím sa 
nastaví uhol odrazu v podstate na 
rovnaký uhol, ako pred zmenou 
orientácie fotoaparátu.
Táto funkcia je praktická, keď sa zmenila 
horizontálna alebo zvislá orientácia 
fotoaparátu.

Čo robiť, keď sa zmení orientácia (poloha) fotoaparátu

x2

 Keď snímate pri automatickej korekcii uhla odrazu, blesk sa neodpáli.
 Keď sa podmienky snímania (objekt, vzdialenosť od objektu, vzdialenosť 

od stropu atď.) zmenia, opäť stlačte tlačidlo <X>, aby sa zmerala 
vzdialenosť (str. 49).

Môžete vybrať spôsob na automatickú korekciu uhla odrazu 
(P.Fn-08, str. 91).
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W AI.B Automatické snímanie

 Keď sa zmení vzdialenosť snímania k objektu
Stlačte tlačidlo <X> alebo podobné (str. 49) a opäť zmerajte 
vzdialenosť snímania k objektu.

 Keď sa na paneli LCD blesku Speedlite zobrazí varovanie

Často kladené otázky

Varovanie Riešenie

AI.B 
Pripojte blesk Speedlite k fotoaparátu a stlačte 
tlačidlo <X>.

 RETRY 
Hlava blesku prišla do kontaktu s prekážkou a nie 
je možná správna funkcia. Odstráňte prekážku 
a operáciu vykonajte znova.

 AI.B ERROR

Rovnaká operácia sa vykonala tri razy, 
ale nepodarilo sa ju ani raz vykonať správne. 
Vypnite a zapnite napájanie, dočasne nastavte 
prepínač <X> na hodnotu <0°> alebo urobte 
podobnú akciu.

Fotoaparát nie je kompatibilný s režimom 
automatického snímania AI.B. Použite manuálne 
(str. 56) alebo poloautomatické snímanie (str. 61) 
s bleskom s odrazom AI.B.

CAMERA POWER
IS OFF 

Fotoaparát nie je zapnutý. Zapnite fotoaparát 
a stlačte tlačidlo <X>.

AI.B-F
Uhol zábleskového pokrytia nie je možné nastaviť 
manuálne počas automatického snímania AI.B.

 WIDE PANEL
Široký panel nie je možné používať počas 
automatického snímania AI.B. Zasuňte široký 
panel.

BOUNCE ADAPTER
Keď sa používa rozptylka, zábleskové pokrytie nie 
je možné nastaviť manuálne.

WIDE PANEL +
BOUNCE ADAPTER

Široký panel je vytiahnutý a rozptylka je pripojená. 
Zábleskové pokrytie nemožno nastaviť manuálne.
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W AI.B Automatické snímanie

 Hlava blesku sa nehýbe, keď je stlačené tlačidlo na kontrolu 
hĺbky poľa.
Na kontrolu, či je možné používať tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa na 
spustenie merania vzdialenosti v automatickom režime snímania 
AI.B (kontrolu, či je fotoaparát kompatibilný), si prečítajte str. 46.

 Uhol odrazu sa automaticky neupraví, aj keď sa zmení 
orientácia (poloha) fotoaparátu.
Dvojitým kliknutím na tlačidlo spúšte fotoaparátu (stlačením tlačidla 
spúšte do polovice dvakrát za sebou v priebehu krátkeho času) sa 
aktivuje automatické premiestnenie hlavy blesku, čím sa nastaví 
uhol odrazu v podstate na rovnaký uhol, ako pred zmenou orientácie 
fotoaparátu.

 Obrázky sú podexponované (expozícia nie je dostatočná).
Počas snímania s bleskom s odrazom sa k objektu dostane menej 
svetla a môže dôjsť k podexponovaniu (expozícia nie je dostatočná). 
Skúste snímať čo najbližšie k objektu, prípadne zvýšte citlivosť ISO 
alebo otvorte clonu objektívu pred snímaním.
Ak je prípadne stena alebo strop, od ktorých sa má odraziť blesk, 
príliš ďaleko, či je strop tmavý, má schody alebo je nerovný, možno 
nebude možné snímať s vhodnou expozíciou, keďže sa k objektu 
nedostane dostatok svetla.

 Farba objektu nie je správna.
Ak povrch, od ktorého sa svetlo blesku odráža, nie je biely, môže 
dôjsť k farebnému odtieňu na zábere alebo záber nebude 
dostatočne exponovaný, keďže sa odrazené svetlo blesku nemusí 
dostať k objektu. Snímajte pri strope alebo stene, ktorá je farebne čo 
najbližšie k bielej, aby sa svetlo blesku dobre odrážalo.

Ak nie je vo fotoaparáte vložená batéria, varovanie na blesku Speedlite sa 
nemusí zobraziť správne, keď stlačíte tlačidlo <X>.
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Podľa stavu hlavy blesku počas 
automatického snímania AI.B sa 
zobrazenie modrého indikátora <X> 
(svieti/bliká) zmení.

Keď je počas automatického snímania AI.B stlačené tlačidlo <z>, 
uhol odrazu sa uloží (zaregistruje) v blesku Speedlite a je možné 
poloautomaticky snímanie AI.B. Informácie o poloautomatickom 
snímaní AI.B nájdete na stranách 56 – 59.

X AI.B indikátor

Indikátor Stav

Nesvieti Pred spustením automatického snímania AI.B

Rýchlo bliká
Prebieha automatické snímanie AI.B alebo úprava uhla 
odrazu

Svieti
Meranie vzdialenosti sa dokončilo (automatické snímanie 
AI.B je možné)

Pomalé blikanie

Keď sa zmenil uhol odrazu po dokončení merania 
vzdialenosti

Chyba v automatickom režime AI.B

Keď sa zmenil uhol dopadu po registrácii (s nastavenou 
možnosťou <z>)

Keď hlava blesku nie je otočená smerom dopredu (pred 
snímaním v automatickom režime AI.B)

z: Tlačidlo nastavenia odrazového uhla
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Všeobecné upozornenia pre automatické snímanie AI.B

 Keď je možnosť <X> prepnutá na iný režim alebo keď je hlavný 
vypínač nastavený na možnosť <J>, uhol odrazu uložený 
(zaregistrovaný) v blesku Speedlite sa vymaže.

 Pri používaní uzamknutia FE alebo samospúšte dvakrát kliknite na 
tlačidlo spúšte a keď sa hlava blesku obnoví (automatická korekcia) na 
uloženú (zaregistrovanú) polohu, použite uzamknutie FE alebo snímajte.

 Keď nasnímate obrázok s fotoaparátom nasmerovaným smerom dole 
alebo hore, nemusí sa automaticky nastaviť uhol odrazu. Ak sa to stane, 
nasnímajte obrázok nasledujúcim postupom.
• Snímajte poloautomaticky s funkciou AI.B (str. 56)
• Nastavte prepínač <X> na hodnotu <0°>, aby hlava blesku 

smerovala vpred (str. 42).
• Manuálne snímanie s bleskom s odrazom (str. 61)

 Keď stlačíte tlačidlo <X> počas snímania videozáznamu, hoci sa 
vykoná meranie vzdialenosti pre automatické snímanie AI.B, nie je 
možné fotiť s bleskom.

 Keď otáčate hlavu blesku, otáčajte ju pomaly. Keď sa hlava blesku otáča, 
môžete počuť zvuk, ale nejde o poruchu. Ak však hlavu blesku často 
rýchlo otáčate, môže dôjsť k poruche.

Počas automatického snímania AI.B môžete odpáliť blesk v požadovanom 
uhle odrazu ako pri manuálnom snímaní s bleskom s odrazom, a to 
stlačením tlačidla <z> po určení orientácie (polohy) fotoaparátu 
a upravení hlavy blesku.
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Prehľad o poloautomatickom snímaní AI.B (AI bounce flash) nájdete 
na str. 45. 
Poloautomatické snímanie AI.B je možné na všetkých fotoaparátoch 
EOS. Pred poloautomatickým snímaním AI.B si prečítajte časť 
Bezpečnostné opatrenia (str. 8) a Všeobecné upozornenia pre 
automatické a poloautomatické snímanie AI.B (str. 60) a pod.

Pozrite si časť Informácie o podmienkach snímania v automatickom 
režime snímania AI.B na str. 48.

1 Nastavte prepínač <X> do 
polohy <Y> (str. 42). 
 S bleskom Speedlite pripojeným 

k fotoaparátu skontrolujte, či je 
fotoaparát aj blesk Speedlite zapnutý.

 Nastavte prepínač režimu odrazu 
<X> do polohy <Y>.

 Keď nie je hlava blesku otočená 
dopredu, automaticky sa do polohy 
vpred otočí.

2 Nastavte uhol odrazu podľa 
potreby.
 Určite orientáciu (polohu) fotoaparátu 

pri snímaní záberu a potom urobte 
kroky 2 a 3.

 Zvážte faktory, ako je vzdialenosť od 
objektu, vzdialenosť od stropu 
a manuálne presuňte hlavu blesku 
a nastavte uhol odrazu.

 Ikona blesku Speedlite na paneli LCD 
sa zmení na <m>.

V AI.B Poloautomatické snímanie

Informácie o podmienkach snímania v poloautomatickom 
režime snímania AI.B

AI.B Poloautomatické snímanie
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V AI.B Poloautomatické snímanie

3 Stlačte tlačidlo <z>.
 Po určení uhla odrazu v kroku 2 

stlačte tlačidlo <z> na uloženie 
(registráciu) uhla odrazu v blesku 
Speedlite.

 Na opätovné zaregistrovanie uhla 
odrazu znovu vykonajte kroky 2 a 3.

4 Nasnímajte obrázok.
 Keď sa orientácia (poloha) 

fotoaparátu zmení po uložení 
(registrácii) uhla odrazu v blesku 
Speedlite v kroku 3, dvakrát kliknite 
na spúšť fotoaparátu (stlačte spúšť 
dvakrát do polovice v krátkom 
časovom úseku).

 Hlava blesku sa automaticky 
presunie a obnoví sa v podstate 
rovnaký uhol, ako je uložený 
(zaregistrovaný).

 Zaostrite na objekt a nasnímajte ho 
ako pri snímaní s normálnym 
bleskom.

 Skontrolujte výsledok snímania.

x2
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 Keď sa vzdialenosť snímania k objektu zmení, upravte (obnovte) uhol 
odrazu. Keď chcete opäť zaregistrovať upravený uhol odrazu, znovu 
stlačte tlačidlo <z>. Keď stlačíte spúšť do polovice bez opätovného 
stlačenia tlačidla <z>, uhol odrazu sa nastaví na pôvodnú hodnotu.

 Ak sa (neúmyselne) zmení poloha hlavy blesku po uložení 
(zaregistrovaní) uhla odrazu v blesku Speedlite (s blikajúcim indikátorom 
AI.B), keď stlačíte spúšť do polovice, hlava blesku sa automaticky pohne 
a nastaví sa do pozície z času registrácie. (Uhol odrazu sa automaticky 
upraví.)

 Keď snímate pri automatickej korekcii uhla odrazu, blesk sa neodpáli.
 Pri používaní uzamknutia FE alebo samospúšte dvakrát kliknite na 

tlačidlo spúšte a keď sa hlava blesku obnoví (automatická korekcia) na 
uloženú (zaregistrovanú) polohu, použite uzamknutie FE alebo snímajte.

 Keď je možnosť <X> prepnutá na iný režim alebo keď je hlavný 
vypínač nastavený na možnosť <J>, uhol odrazu uložený 
(zaregistrovaný) v blesku Speedlite sa vymaže.

 Keď otáčate hlavu blesku, otáčajte ju pomaly. Keď sa hlava blesku otáča, 
môžete počuť zvuk, ale nejde o poruchu. Ak však hlavu blesku často 
rýchlo otáčate, môže dôjsť k poruche.

 Keď sa na paneli LCD blesku Speedlite zobrazuje varovanie, pozrite sa 
na str. 52.

 Počas poloautomatického snímania AI.B môžete odpáliť blesk 
v požadovanom uhle odrazu ako pri manuálnom snímaní s bleskom 
s odrazom, a to stlačením tlačidla <z> po určení orientácie (polohy) 
fotoaparátu a upravení hlavy blesku.

 Môžete vybrať spôsob na automatickú korekciu uhla odrazu  
(P.Fn-08, str. 91).
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V AI.B Poloautomatické snímanie

Podľa stavu hlavy blesku počas 
poloautomatického snímania AI.B sa 
zobrazenie modrého indikátora <X> 
(svieti/bliká) zmení.

Keď sa nevykoná automatická korekcia uhla odrazu, aj keď sa zmení 
orientácia (poloha) fotoaparátu, vyskytuje sa podexponovanie 
(nedostatočná expozícia) alebo nie sú farby objektu správne. Prečítajte 
si viac na str. 53.

X AI.B indikátor

Indikátor Stav

Nesvieti
Uhol odrazu nie je zaregistrovaný (pred spustením 
poloautomatického snímania AI.B)

Rýchlo bliká
Prebieha poloautomatické snímanie AI.B alebo úprava uhla 
odrazu

Svieti
Registrácia uhla odrazu je dokončená (je možné 
poloautomatické snímanie AI.B)

Pomalé blikanie

Keď sa uhol odrazu zmení po registrácii

Chyba v poloautomatickom režime AI.B

Keď hlava blesku nie je otočená smerom dopredu 
(pred snímaním v poloautomatickom režime AI.B)

Často kladené otázky
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Všeobecné upozornenia pre automatické a poloautomatické 
snímanie AI.B

 Keď je po zmene orientácie (polohy) uhol fotoaparátu príliš ostrý, nemusí 
sa vykonať automatická korekcia uhla odrazu. Okrem toho sa 
automatická korekcia uhla odrazu nevykoná, keď zmena v orientácii 
znemožňuje obnovu na uložený uhol odrazu.

 Keďže uhol otočenia hlavy blesku označuje 5° dielikov, zobrazený uhol 
môže byť nepresný v rozsahu 5° (pred automatickou korekciou a po nej), 
napr. keď sa uhol odrazu automaticky opraví.

 Keď sa počas poloautomatického alebo automatického snímania AI.B 
(str. 40) vymažú nastavenia blesku, uhol odrazu uložený 
(zaregistrovaný) v blesku Speedlite sa vymaže. Preto sa po stlačení 
spúšte do polovice hlava blesku otočí dopredu.

 Nie je možné použiť snímanie AI s bleskom s odrazom pomocou tlačidla 
spustenia na diaľkovom ovládači alebo dotykom na fotoaparáte 
(nepodporuje sa).

Všeobecné upozornenia pre automatické a poloautomatické 
snímanie AI.B

Keď používate fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v druhej 
polovici roka
2017 (str. 46), v hľadáčiku aj na paneli LCD sa zobrazuje možnosť AI_b 
a možnosť [AI BOUNCE/AI ODRAZ] sa zobrazuje na monitore LCD, keď sa 
hlava blesku pohne v nasledujúcich troch prípadoch: 1, 2 alebo 3. 
1. Keď je stlačené tlačidlo <X> alebo podobné na meranie vzdialenosti 

počas automatického snímania AI.B (keď je zapnutý časovač merania 
fotoaparátu).

2. Keď sa upraví uhol odrazu dvojitým kliknutím na spúšť počas 
automatického alebo poloautomatického snímania AI.B.

3. Keď sa poloha hlavy blesku (neúmyselne) zmení stlačením spúšte do 
polovice na automatickú úpravu uhla odrazu po zmeraní vzdialenosti 
počas automatického snímania AI.B alebo po uložení (registrácii) uhla 
odrazu v blesku Speedlite počas poloautomatického snímania AI.B.
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Ak chcete manuálne snímať s bleskom s odrazom, vykonajte 
nasledujúce nastavenia a potom nastavte orientáciu hlavy blesku.

1 Nastavte na možnosť P.Fn-09-1.
 Pozrite str. 92, potom nastavte 

osobnú funkciu P.Fn-09 (nastavenie 
manuálneho odrazu) na hodnotu 1.

2 Nastavte prepínač <X> na 
hodnotu <0°>.

3 Nastavte uhol odrazu manuálne.
 Upravte orientáciu hlavy blesku 

manuálne.
 Pomocou panela LCD môžete 

skontrolovať uhol odrazu smerom 
hore aj horizontálne.

 Ikona blesku Speedlite na paneli LCD 
sa zmení na <m>.

m Manuálne snímanie s bleskom s odrazom

180°

120°
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m Manuálne snímanie s bleskom s odrazom

 Keď je funkcia P.Fn-09 nastavená na hodnotu 0 (str. 92), nie je možné 
manuálne nastaviť uhol odrazu (hlava blesku sa automaticky vráti na 
pozíciu 0°, keď stlačíte spúšť do polovice, aj keď manuálne nastavíte 
uhol odrazu).

 Ak je strop alebo stena na odraz svetla blesku príliš ďaleko, snímanie so 
správnou expozíciou nemusí byť možné, pretože odrazené svetlo blesku 
nemusí dosiahnuť objekt.

 Ak je obrázok tmavý, použite väčší otvor clony (menšie clonové číslo) 
a skúste to znova. Ak používate digitálny fotoaparát, tiež môžete zvýšiť 
citlivosť ISO.

 Snímajte pri strope alebo stene, ktorá je farebne čo najbližšie k bielej, 
aby sa svetlo blesku dobre odrážalo. Ak povrch, od ktorého sa svetlo 
blesku odráža, nie je biely, môže dôjsť k farebnému odtieňu na zábere 
alebo záber nebude dostatočne exponovaný, keďže sa odrazené svetlo 
blesku nemusí dostať k objektu.

 Keď sa počas snímania s odrazom aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť 
k podexponovaniu, pretože sa zníži výkon blesku.

 Keď otáčate hlavu blesku, otáčajte ju pomaly. Keď sa hlava blesku otáča, 
môžete počuť zvuk, ale nejde o poruchu. Ak však hlavu blesku rýchlo 
otáčate, môže dôjsť k poruche.

 Keď otočíte hlavu blesku pri nastavení zábleskového pokrytia na 
hodnotu <L> (automaticky), zábleskové pokrytie sa nastaví na hodnotu 
50 mm a na paneli LCD sa zobrazí ikona <-->.

 Manuálne môžete nastaviť aj zábleskové pokrytie (str. 34).
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Ak na blesk Speedlite nasadíte dodanú rozptylku a odrazíte svetlo 
blesku od stropu alebo steny atď., môžete svetlo blesku rozložiť na 
väčšiu plochu a potlačiť tiene objektu.
Tiež, ak je uhol odrazu nastavený na 90° nahor, aby ste svetlo blesku 
odrazilo od stropu atď., rozptýlené svetlo blesku vychádzajúce zo strán 
rozptylky osvetlí prednú stranu objektu (rada pre vzdialenosť snímania: 
približne do 1,5 m pri citlivosti ISO 100 s f/2.8), čo ešte viac potlačí tiene 
na objekte. Pri snímaní portrétov možno dosiahnuť aj efekt svetla 
odrazeného od objektu.

1 Nasaďte rozptylku.
 Podľa obrázka rozptylku nasadzujte 

pevne na hlavu blesku, kým 
nezaskočí na miesto.

 Skontrolujte, či sa zobrazenie 
zmenilo na ikonu <H>.

 Ak chcete odstrániť rozptylku, 
postupujte v opačnom poradí. 
Nadvihnite plôšku na zloženie na 
spodnej strane rozptylky a zložte ju 
z hlavy blesku. 

2 Nasnímajte obrázok.
 Počas automatického snímania AI.B 

(str. 48) sa stlačením tlačidla <X> 
automaticky nastaví uhol odrazu, aby 
hlava blesku smerovala smerom 
k stropu.

 Nasnímajte obrázok so svetlom 
blesku odrazeným od stropu, stien 
a pod.

q Kombinované použitie s rozptylkou

Logo „Canon“
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q Kombinované použitie s rozptylkou

 Keď je nasadená rozptylka alebo keď použijete rozptylku spoločne so 
širokým panelom, môže to viesť k podexponovaniu, pretože sa znižuje 
výkon blesku. Podniknite potrebné protiopatrenia, napríklad zvýšte 
citlivosť ISO vo fotoaparáte alebo použite kompenzáciu expozície blesku 
(str. 30).

 Keďže sa pri nasadenej rozptylke znižuje smerné číslo blesku, 
zaostrovanie s pomocným lúčom AF pomocou série krátkych zábleskov 
nemusí byť možné. Namiesto toho sa odporúča používať infračervený 
pomocný lúč (P.Fn-04-0, str. 89).

 Keď sa odpáli rýchly blesk (str. 21) s nasadenou rozptylkou, odporúča sa 
nasnímať obrázok po rozsvietení indikátora pripravenosti blesku 
načerveno, pretože výkon blesku nemusí byť dostatočný.

 Keď je nasadená rozptylka, zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky. 
Nastavenie nemôžete zmeniť.

 Ak rozptylku nasadíte na blesk, keď používate fotoaparát EOS DIGITAL 
uvedený na trh do roka 2004, nastavte vyváženie bielej na možnosť 
<A>. Ak snímate s možnosťou <Q>, správne vyváženie bielej sa 
nemusí podariť dosiahnuť.

 Svetlo blesku bude ešte mäkšie, keď súčasne použijete široký panel 
(str. 35) s rozptylkou.

 Ak je pri kontrole zhotovenej snímky objekt tmavý (podexponovaný), 
použite kompenzáciu expozície blesku (str. 30). Ak používate digitálny 
fotoaparát, tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.

 Počas automatického alebo poloautomatického snímania AI.B môžete 
stlačiť tlačidlo <z> na uloženie (registráciu) uhla odrazu v blesku 
Speedlite, aj keď je pripojená rozptylka.
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4
Nastavenie funkcií blesku 

pomocou ovládania fotoaparátu

Táto kapitola opisuje postup nastavenia funkcií blesku 
pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu.

Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na 
plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti 
opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Režim snímania 
fotoaparátu nastavte na možnosť <d/s/f/a/bulb(B)> 
(režim Kreatívnej zóny).
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Keď používate fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku 2007 alebo 
neskôr, funkcie blesku alebo užívateľské funkcie môžete nastavovať pomocou 
obrazovky ponuky fotoaparátu.
Informácie o ovládaní fotoaparátu nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

1 Vyberte položku [External Speedlite 
control/Ovládanie externého blesku 
Speedlite].
 Vyberte položku [External Speedlite 

control/Ovládanie externého blesku 
Speedlite] alebo [Flash control/
Ovládanie blesku].

2 Vyberte položku [Flash function 
settings/Nastavenia funkcií blesku].
 Vyberte možnosť [Flash function 

settings/Nastavenia funkcií blesku] 
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého blesku].

 Zobrazí sa obrazovka nastavenia.

3 Nastavte požadovanú funkciu.
 Obrazovka s nastaveniami a zobrazené 

položky sa líšia v závislosti od typu 
fotoaparátu.

 Vyberte požadovanú položku a nastavte 
funkciu.

Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

Nastavenia funkcií blesku

Príklad č. 1 Príklad č. 2
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Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

 Digitálne fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku 

2007 alebo neskôr

Na obrazovke fotoaparátu [Flash function settings/Nastavenia 
funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/Nastavenie 
funkcie externého blesku] môžete nakonfigurovať nastavenia 
bežného snímania s bleskom.

Nastaviteľné funkcie sú uvedené nižšie. Dostupné nastavenia sa líšia 
v závislosti od použitého fotoaparátu, režimu blesku atď.

Nastavenia dostupné na obrazovke nastavení 
funkcií blesku

Funkcie

Spustenie blesku Povoliť / Zakázať

Meranie blesku E-TTL II Pomerové / Priemerové

Synchronizačný čas blesku v režime Av

Režim blesku
E-TTL II (automatický blesk) / Manuálny 
blesk

Nastavenia synchronizácie 
uzávierky

Prvá lamela/Druhá lamela/Synchronizácia 
s krátkymi časmi

Kompenzácia expozície blesku

Priblíženie (zábleskové pokrytie)

Zrušiť nastavenia
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Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

 Spustenie blesku
Ak chcete snímať s bleskom, nastavte túto položku na možnosť 
[Enable/Povoliť]. Ak chcete použiť len pomocný lúč AF blesku, 
nastavte túto položku na možnosť [Disable/Zakázať].

 Meranie blesku E-TTL II
Ak chcete dosiahnuť normálnu expozíciu, nastavte túto položku na 
možnosť [Evaluative/Pomerové]. Ak je nastavená možnosť 
[Average/Priemerové], expozícia blesku sa spriemeruje na celú 
scénu podľa merania fotoaparátu. Je možné, že v závislosti od 
scény bude potrebné vykonať kompenzáciu expozície blesku. 
Toto nastavenie je určené pre skúsených používateľov.

 Synchronizačný čas blesku v režime Av
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pri snímaní v režime 
s prioritou clony AE s bleskom <f>.

 Režim blesku
Môžete vybrať možnosť [E-TTL II] alebo [Manual flash/Manuálny 
blesk] podľa zámeru snímania.

 Nastavenia synchronizácie uzávierky
Môžete nastaviť načasovanie/metódu spustenia blesku na možnosť 
[1st curtain/Prvá lamela], [2nd curtain/Druhá lamela] alebo 
[High-speed synchronization/Synchronizácia s krátkymi časmi]. 
Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, nastavte možnosť 
[1st curtain/Prvá lamela].

 Kompenzácia expozície blesku
Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť 
výkon blesku. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno 
nastaviť v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa.
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Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

 Priblíženie (zábleskové pokrytie)
Môžete nastaviť zábleskové pokrytie blesku Speedlite. Keď je 
vybratá možnosť [Auto/Automatické], zábleskové pokrytie sa 
nastaví automaticky podľa ohniskovej vzdialenosti objektívu 
použitého na snímanie a veľkosti obrazového snímača fotoaparátu 
(str. 26).

 Zrušenie nastavení
Keď je nastavená funkcia [Clear flash settings/Zrušiť nastavenia 
blesku] alebo [Clear external flash set./Zrušiť nastavený externý 
blesk.] môžete vrátiť nastavenia blesku Speedlite na predvolené 
hodnoty.

 Položky [Flash firing/Spustenie blesku] a [E-TTL II flash metering/
Meranie blesku E-TTL II] sa zobrazujú v kroku č. 2 alebo 3 na strane 
66. (Rozloženie zobrazených prvkov a postupy sa líšia v závislosti od 
modelu fotoaparátu.)

 Keď sa nezobrazuje položka [Flash sync. speed in Av mode/
Synchronizačný čas blesku v režime Av], možno ju nastaviť pomocou 
užívateľských funkcií fotoaparátu.

 Keď je kompenzácia expozície blesku nastavená v blesku, kompenzáciu 
expozície blesku nemožno nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak sú obe 
možnosti nastavené súčasne, prioritu má nastavenie v blesku.

Ak je zábleskové pokrytie automaticky nastavené, napr. keď je pripojená 
rozptylka alebo používate široký panel, prípadne keď je prepínač <X> 
nastavený na polohu <Z>, nastavenie možnosti [Zoom] (zábleskové 
pokrytie) nie je možné.
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Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

Užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť pomocou obrazovky ponuky 
fotoaparátu. Zobrazené detaily sa líšia v závislosti od fotoaparátu. Ak sa nezobrazujú 
funkcie C.Fn-21 až 23, nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku Speedlite. 
Informácie o užívateľských funkciách nájdete na stranách 82 – 87.

1 Vyberte položku [Flash C.Fn settings/
Nastavenia užívateľských funkcií blesku].
 Vyberte položku [Flash C.Fn settings/

Nastavenia užívateľských funkcií blesku] 
alebo [External flash C.Fn setting/
Nastavenie užívateľských funkcií 
externého blesku].

 Zobrazí sa obrazovka nastavení 
užívateľských funkcií blesku.

2 Nastavte užívateľskú funkciu.
 Vyberte číslo užívateľskej funkcie.
 Vyberte požadovanú položku a nastavte 

funkciu.

 Ak chcete zrušiť všetky nastavenia 
užívateľských funkcií, v kroku č. 1 vyberte 
možnosť [Clear settings/Zrušiť nastavenia] 
a [Clear all Speedlite C.Fn’s/Zrušiť všetky 
užívateľské funkcie blesku Speedlite] alebo 
[Clear ext. flash C.Fn set./Zrušiť nastavenia 
užívateľských funkcií externého blesku].

Nastavenia užívateľských funkcií blesku

Číslo užívateľskej funkcie

 Ak používate fotoaparát uvedený na trh do roku 2011 alebo skôr, či model EOS 
2000D, EOS 4000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D, nastavenia funkcie C.Fn-
21 až 23 sa nevynulujú ani po výbere možnosti [Clear all Speedlite C.Fn’s/
Zrušiť všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite] alebo [Clear ext. flash 
C.Fn set./Zrušiť nastavenia užívateľských funkcií externého blesku]. Po 
vykonaní postupu na vynulovanie všetkých užívateľských funkcií popísaného na 
strane 84 sa všetky užívateľské funkcie (okrem funkcie C.Fn-00) vynulujú.

 Osobné funkcie (P.Fn, str. 88) nemožno nastaviť ani zrušiť súčasne z obrazovky 
ponuky fotoaparátu. Nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku Speedlite.
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5
Snímanie s bezdrôtovým 
bleskom: optický prenos

Táto kapitola opisuje snímanie s bleskom 
s bezdrôtovou funkciou prijímača pomocou optického 
prenosu. 
Informácie o príslušenstve potrebnom na bezdrôtové 
snímanie pomocou optického prenosu nájdete v mape 
systému (str. 94).

Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na 
plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti 
opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Režim snímania 
fotoaparátu nastavte na možnosť <d/s/f/a/bulb(B)> 
(režim Kreatívnej zóny).

 Blesk 470EX-AI nastavený ako prijímacia jednotka v rámci 
bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu môžete 
bezdrôtovo ovládať pomocou zariadenia vybaveného 
bezdrôtovou funkciou vysielacej jednotky pomocou optického 
prenosu (str. 94).

 Zariadenie vybavené bezdrôtovou funkciou vysielacej 
jednotky pomocou optického prenosu sa nazýva „vysielač“ 
a blesk 470EX-AI ovládaný bezdrôtovo sa nazýva „prijímač“.
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Keď používate zariadenie Canon s bezdrôtovou funkciou vysielača 
pomocou optického prenosu a blesk 470EX-AI je nastavený ako 
prijímacia jednotka, je jednoduché snímať s bezdrôtovým osvetlením 
viacerými bleskami rovnako ako v prípade bežného snímania 
s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL.
Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia vysielacej jednotky 
automaticky použili v bezdrôtovo ovládanom blesku 470EX-AI 
(prijímač). Preto nemusíte prijímaciu jednotku počas snímania ovládať 
(okrem prípadu, keď je nastavená s individuálnym nastavením 
prijímacej jednotky, str. 79).
Podrobné informácie o používaní snímania s bezdrôtovým bleskom 
pomocou optického prenosu nájdete v Návode na používanie 
zariadenia vybaveného funkciou vysielacej jednotky.

: Snímanie s bezdrôtovým bleskom
pomocou optického prenosu

Umiestnenie a účinný dosah
(Príklady snímania 
s bezdrôtovým bleskom)

x

Interiér

Exteriér

Zariadenie 
s bezdrôtovou 
funkciou vysielacej 
jednotky pomocou 
optického prenosu

470EX-AI

Pribl. 80°

Pribl. 10 m

Pribl. 15 m

Pribl. 12 mPribl. 8 mVzdialenosť prenosu

(Vysielač: s bleskom 600EX II-RT)
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: Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu

 Medzi vysielaciu jednotku a prijímaciu jednotku neumiestňujte žiadne 
prekážky, aby nedošlo k rušeniu prenosu.

 Vzdialenosť prenosu sa líši podľa použitej vysielacej jednotky. Prečítajte 
si Návod na používanie pre zariadenie, ktoré je vybavené funkciou 
vysielača.

 Pred snímaním aktivujte testovací záblesk (str. 21) a vykonajte 
testovacie snímanie.

 Bezdrôtový snímač prijímacej jednotky nasmerujte na vysielaciu 
jednotku.

 Umiestnite prijímaciu jednotku pomocou dodaného miniatúrneho stojana 
(str. 15).

 Podrobnosti o postupe pre funkciu vysielajúcej jednotky nájdete 
v Návode na používanie zariadenia vybaveného bezdrôtovým optickým 
prenosom pre vysielač.
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Ak chcete použiť snímanie s bleskom s bezdrôtovou funkciou prijímacej 
jednotky pomocou optického prenosu, nastavenia nakonfigurujte 
nasledujúcim spôsobom.

Nastavte na možnosť 
<:x>.
 Nastavte blesk, ktorý chcete používať 

ako prijímaciu jednotku, pomocou 
ovládacích prvkov na príslušnom 
blesku.

 Stlačte tlačidlo <I> krížových 
tlačidiel <S>.

 Otáčaním voliča <9> vyberte 
možnosť <:x> a stlačte 
tlačidlo <8>.

Aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu viacerých systémov 
bezdrôtových bleskov využívajúcich optický prenos, ktoré používajú iní 
fotografi, môžete zmeniť prenosový kanál. Nastavte rovnaký kanál na 
vysielacej jednotke aj prijímacej jednotke.

Nastavte prenosový kanál.
 Stlačte tlačidlo <8>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

symbol kanála a stlačte 
tlačidlo <8>.

Bezdrôtové nastavenia pripojenia

Nastavenie prijímacej jednotky

Nastavenie prenosového kanála

Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom vybratím možnosti 
<F> vymažte bezdrôtové nastavenia (prijímač).

Keď je blesk nastavený ako prijímač, nefunguje, aj keď je prepínač <X> 
nastavený na pozíciu <Z> alebo <Y>.
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Bezdrôtové nastavenia pripojenia

 Otáčaním voliča <9> vyberte 
ktorýkoľvek kanál medzi kanálom 
„Y“ a „[“. Potom stlačte 
tlačidlo <8>.

Bezdrôtové nastavenia pripojenia môžete uložiť v prijímacej jednotke 
a neskôr ich vyvolať. Podľa potreby uložiť alebo vyvolať nastavenia 
použite ovládacie prvky každej prijímacej jednotky samostatne.

1 Vyberte možnosť <L>.
 Stlačte tlačidlo <1>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <L> a stlačte 
tlačidlo <8>.

2 Uložte alebo načítajte nastavenia.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <V> (uložiť) alebo 
<J> (načítať) a stlačte 
tlačidlo <8>.

 Vyberte tlačidlo <;>.
 Keď vyberiete možnosť <V>, 

nastavenia sa uložia (do pamäte).
 Keď vyberiete možnosť <J>, 

uložené nastavenia sa nastavia.

Prenosový kanál

Funkcia pamäte

Ak sa prenosové kanály vysielacej a prijímacej jednotky líšia, prijímacia 
jednotka sa nespustí. Nastavte obe položky na rovnaké číslo.
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Táto časť opisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie, 
keď použijete zariadenie (vysielač) vybavené bezdrôtovou funkciou 
vysielacej jednotky pomocou optického prenosu a blesk 470EX-AI 
nastavený ako prijímacia jednotka.
Podrobné informácie o snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou 
optického prenosu a postupe ovládania vysielacej jednotky nájdete 
v Návode na používanie vysielacej jednotky.

1 Nastavte vysielaciu jednotku.
 Nastavte zariadenie s funkciou vysielača ako 

vysielaciu jednotku v rámci bezdrôtového 
snímania pomocou optického prenosu.

2 Nastavte prijímaciu jednotku.
 Nastavte blesk 470EX-AI tak, aby bol 

bezdrôtovo ovládaný z vysielacej jednotky ako 
prijímacia jednotka (str. 74).

 Môžete nastaviť skupinu spustenia A, B alebo C.

3 Skontrolujte kanál.
 Ak sa kanály vysielacej a prijímacej jednotky 

líšia, nastavte ich na rovnaké hodnoty (str. 74).

4 Umiestnite fotoaparát a blesk.
 Umiestnite ich do vzdialenosti zobrazenej na 

strane 72.

5 Nastavte režim blesku na možnosť 
<a>.
 Nastavte režim blesku vysielacej jednotky na 

možnosť <a>.
 Prijímacia jednotka sa počas snímania 

automaticky nastaví na možnosť <a> 
prostredníctvom ovládania z vysielacej jednotky.

 Skontrolujte, či je ovládanie skupiny spustenia 
nastavené na možnosť <8> (nie je 
nastavené ovládanie pomeru výkonu bleskov: 
<_>).

a: Plnoautomatické snímanie 
s bezdrôtovým bleskom
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a: Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom

6 Skontrolujte, či je blesk 
pripravený.
 Keď je prijímacia jednotka pripravená, 

zdroj pomocného lúča AF bliká 
približne v 1-sekundových intervaloch.

 Skontrolujte, či svieti indikátor 
pripravenosti blesku na vysielacej 
jednotke.

7 Skontrolujte výkon.
 Odpáľte testovací záblesk 

z vysielacej jednotky.
 Aktivuje sa blesk prijímacej jednotky. 

Ak sa neaktivuje, skontrolujte, či je 
jednotka umiestnená v prenosovom 
dosahu (str. 72).

8 Nasnímajte obrázok.
 Rovnakým spôsobom ako pri snímaní 

s normálnym bleskom nastavte 
fotoaparát a nasnímajte obrázok.

Ak sa v blízkosti prijímacej jednotky nachádza žiarivkové svetlo alebo 
monitor počítača, prítomnosť tohto zdroja svetla môže spôsobiť poruchu 
prijímacej jednotky a jej neúmyselnú aktiváciu.

 Zábleskové pokrytie prijímacej jednotky sa nastaví na 24 mm. 
Zábleskové pokrytie môžete nastaviť aj manuálne.

 Ak sa aktivuje automatické vypnutie prijímacej jednotky, znova ju zapnite 
stlačením tlačidla testovania blesku na vysielacej jednotke. 
Upozorňujeme, že testovací záblesk nemožno aktivovať, kým je aktívny 
časovač merania fotoaparátu atď.

 Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia prijímacej 
jednotky (C.Fn-10, str. 86).

 Môžete vypnúť blikanie zdroja pomocného lúča AF, keď je prijímacia 
jednotka nabitá (C.Fn-23, str. 87).
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a: Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom

Keďže sa nasledujúce funkcie nastavené na vysielacej jednotke 
automaticky nastavia aj na prijímacích jednotkách s bezdrôtovým 
systémom, nemusíte s prijímacími jednotkami manipulovať. Preto 
môžete snímať s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu 
rovnako ako s normálnym bleskom.

Nastavte skupinu spustenia, keď bezdrôtovo snímate s dvoma 
skupinami (A, B) alebo troma skupinami (A, B, C) pomocou bleskov 
470EX-AI nastavených ako prijímacie jednotky.

Nastavte skupinu spustenia 
prijímacích jednotiek.
 Pomocou ovládacích prvkov postupne 

nastavte jednotlivé prijímacie jednotky.
 Stlačte tlačidlo <8>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

skupinu spustenia a stlačte 
tlačidlo <8>.

 Otáčaním voliča <9> vyberte 
možnosť <a>, <b> alebo <c>, 
potom stlačte tlačidlo <8>.

Pokročilé snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom

• Kompenzácia expozície blesku 
(f, str. 30)

• Synchronizácia 
s krátkymi časmi 
(c, str. 32)

• Uzamknutie FE (str. 31) • Manuálny blesk (str. 36)

Nastavenie skupiny spustenia

 Môžete tiež priamo použiť ovládacie prvky prijímacej jednotky 
a samostatne nastaviť kompenzáciu expozície blesku a zábleskové 
pokrytie na každej prijímacej jednotke (str. 80).

 Pomocou vysielacej jednotky s funkciami stupňovania expozície blesku 
FEB a stroboskopického blesku môžete s bleskom 470EX-AI 
nastaveným ako prijímacia jednotka snímať so stupňovaním expozície 
blesku FEB a stroboskopickým bleskom.

Skupina spustenia
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Môžete priamo ovládať prijímaciu jednotku a manuálne nastaviť výkon 
blesku. Táto funkcia sa nazýva individuálny prijímač. Je to praktické 
napríklad vtedy, keď používate vysielač pre blesk Speedlite ST-E2 
(predáva sa samostatne) na snímanie s manuálnym bezdrôtovým 
bleskom.

1 Individuálne nastavte prijímač.
 Stlačte tlačidlo <I> krížových 

tlačidiel <S>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte 

možnosť <:A> a stlačte 
tlačidlo <8>.

 Na paneli LCD sa zobrazí ikona 
<(>.

 Režim blesku je nastavený na 
možnosť <q>.

2 Nastavte výkon blesku.
 Stlačte tlačidlo <O> krížových 

tlačidiel <S>.
 Otáčaním voliča <9> nastavte 

výkon blesku a stlačte tlačidlo <8>.

A Nastavenie manuálneho blesku
na prijímacej jednotke 

Prijímacia jednotka, ktorá je nastavená ako individuálny prijímač, nemôže 
prijímať ovládanie režimu blesku z vysielacej jednotky. Prijímacia jednotka 
sa vždy spúšťa s nastaveným výkonom blesku.
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6
Prispôsobenie 

blesku Speedlite

Táto kapitola opisuje spôsob prispôsobenia blesku 
Speedlite pomocou užívateľských funkcií (C.Fn) 
a osobných funkcií (P.Fn).

Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na 
plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti 
opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Režim snímania 
fotoaparátu nastavte na možnosť <d/s/f/a/bulb(B)> 
(režim Kreatívnej zóny).
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Rôzne funkcie blesku môžete presne upraviť, aby vyhovovali vašim potrebám. 
Funkcie, ktoré na to slúžia, sa nazývajú užívateľské funkcie a osobné funkcie. Osobné 
funkcie predstavujú prispôsobiteľné funkcie, ktoré sú jedinečné pre blesk 470EX-AI.

1 Zobrazte obrazovku s užívateľskými 
funkciami.
 Stlačte tlačidlo <1>.
 Otáčaním voliča <9> vyberte možnosť 

<=> a stlačte tlačidlo <8>.
 Zobrazí sa obrazovka s užívateľskými 

funkciami.

2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.
 Otáčaním voliča <9> vyberte položku 

(číslo), ktorú chcete nastaviť.

3 Zmeňte nastavenie.
 Stlačte tlačidlo <8>.
 Zobrazí sa nastavenie.
 Otáčaním voliča <9> vyberte požadované 

nastavenie a stlačte tlačidlo <8>.

1 Zobrazte obrazovku s osobnými 
funkciami.
 Vyberte možnosť <<> rovnako ako 

krok 1 pre Užívateľské funkcie. Potom 
stlačte tlačidlo <8>.

 Zobrazí sa obrazovka s osobnými funkciami.

2 Nastavte požadovanú funkciu.
 Nastavte osobné funkcie rovnako, ako je to 

opísané v kroku č. 2 a 3 postupu 
nastavovania užívateľských funkcií.

C / >: Nastavenie užívateľských 
a osobných funkcií

C: Užívateľské funkcie

>: Osobné funkcie
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C / >: Nastavenie užívateľských a osobných funkcií

Zoznam užívateľských funkcií

Číslo Funkcia Strana

C.Fn-00 " Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti

str. 85C.Fn-01 # Automatické vypnutie

C.Fn-02 $ Modelovací blesk

C.Fn-08 - Rozsvietenie pomocného lúča AF

str. 86

C.Fn-10 /
Časovač automatického vypnutia 
prijímača

C.Fn-11 0
Zrušenie automatického vypnutia 
prijímača

C.Fn-13 6
Nastavenie kompenzácie expozície 
blesku

C.Fn-21 ; Distribúcia svetla

str. 87C.Fn-22 < Osvetlenie panela LCD

C.Fn-23 ? Kontrola nabitia blesku prijímača

Zoznam osobných funkcií

Číslo Funkcia Strana

P.Fn-01 @ Kontrast zobrazenia na paneli LCD

str. 88P.Fn-02 A
Farba osvetlenie panela LCD: 
snímanie s normálnym bleskom

P.Fn-03 C Farba osvetlenia panela LCD: prijímač

P.Fn-04 ] Spôsob vyžarovania pomocného 
lúča AF str. 89

P.Fn-05 + Rýchly blesk

P.Fn-06 ^ Zmeny nastavenia voliča
str. 90

P.Fn-07 R Maximálny uhol odrazu

P.Fn-08 U Automatická korekcia uhla odrazu str. 91

P.Fn-09 X0° Manuálne nastavenie odrazu str. 92
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C / >: Nastavenie užívateľských a osobných funkcií

Všetky užívateľské alebo osobné funkcie 
môžete zrušiť tak, že na obrazovke vľavo 
vyberiete položku <C> alebo 
<D> a potom vyberiete 
tlačidlo <;>.

Zrušenie všetkých užívateľských/osobných funkcií

Aj v prípade, že zrušíte všetky užívateľské funkcie, funkcia C.Fn-00 sa 
nezruší.

Všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť alebo zrušiť 
pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu (str. 70).
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C: Nastavenie užívateľských funkcií

C.Fn-00: " (Zobrazenie ukazovateľa 
vzdialenosti)

Na zobrazenie vzdialenosti na paneli LCD môžete vybrať metre 
alebo stopy.
0: m (Metre (m))
1: ft (Stopy (st))

C.Fn-01: # (Automatické vypnutie)

Keď blesk Speedlite nepoužívate približne 90 sekúnd, vypne sa napájanie, 
aby sa šetrila energia. Túto funkciu môžete vypnúť.
0: ON (Zapnuté)
1: OFF (Vypnuté)

C.Fn-02: $ (Modelovací blesk)

0: % (Zapnuté (tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa))
Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa 
na fotoaparáte.

1: & (Zapnuté (tlačidlo testovacieho záblesku))
Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla testovacieho záblesku 
na blesku Speedlite.

2: %/& (Zapnuté (pomocou oboch tlačidiel))
Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa 
alebo tlačidla kontroly blesku na blesku Speedlite.

3: OFF (Vypnuté)
Modelovací blesk sa vypne.

 Keď je prepínač <X> nastavený do pozície <Z>, modelovací blesk 
sa nemusí odpáliť, keď stlačíte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa. Keď 
chcete odpáliť modelovací blesk počas automatického snímania AI.B, 
odporúča sa nastaviť funkciu C.Fn-02 na hodnotu 1 alebo 2 a odpáliť 
modelovací blesk pomocou tlačidla testovacieho záblesku blesku 
Speedlite.

 S funkciou kontroly hĺbky poľa priradenou k tlačidlu fotoaparátu pomocou 
funkcií prispôsobenia fotoaparátu môžete odpáliť modelovací blesk 
priradeným tlačidlom, keď je funkcia C.Fn-02 nastavená na hodnotu 
0 alebo 2 (s výnimkou fotoaparátov radu EOS M).
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C: Nastavenie užívateľských funkcií

C.Fn-08: - (Rozsvietenie pomocného lúča AF)

0: ON (Zapnuté)
1: OFF (Vypnuté)

Táto možnosť vypne rozsvietenie pomocného lúča AF na blesku 
Speedlite.

C.Fn-10: / (Časovač automatického vypnutia prijímača)

Pri nastavení ako bezdrôtová prijímacia jednotka s optickým prenosom čas 
do automatického vypnutia nie je možné zmeniť. Upozorňujeme, že po 
aktivácii automatického vypnutia prijímacej jednotky sa na paneli LCD 
zobrazí ikona </>. Túto funkciu nastavte na každej prijímacej jednotke.
0: 60min (60 minút)
1: 10min (10 minút)

C.Fn-11: 0 (Zrušenie automatického vypnutia 
prijímača)

Keď stlačíte pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optického 
prenosu tlačidlo testovacieho záblesku na vysielacej jednotke, môžete 
zapnúť prijímacie jednotky, ktorú sú v stave automatického vypnutia. 
Môžete zmeniť čas, v rámci ktorého prijímacie jednotky v stave 
automatického vypnutia akceptujú túto funkciu. Túto funkciu nastavte na 
každej prijímacej jednotke.
0: 8h (Do 8 hodín)
1: 1h (Do 1 hodiny)

C.Fn-13: 6 (Nastavenie kompenzácie expozície 
blesku)

0: 4 (Tlačidlo aj volič blesku Speedlite)
1: 5 (Iba volič blesku Speedlite)

Môžete priamo nastaviť hodnotu kompenzácie expozície blesku 
a výkon blesku tak, že budete otáčať volič <9> bez stlačenia tlačidla 
<O> krížových tlačidiel <S>.

Ikona blesku zobrazená, keď je funkcia C.Fn-08 nastavená, sa zmení podľa 
nastavenia funkcie P.Fn-04 (Spôsob vyžarovania pomocného lúča AF, str. 89).
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C: Nastavenie užívateľských funkcií

C.Fn-21: ; (Distribúcia svetla)

Môžete zmeniť distribúciu svetla (zábleskové pokrytie) blesku Speedlite 
podľa zorného uhla pri snímaní, keď je zábleskové pokrytie nastavené na 
možnosť <L> (automatické nastavenie).
0: j (Štandardná)

Optimálne zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví pre príslušný 
zorný uhol pri snímaní.

1: k (Priorita smerného čísla)
Aj keď sú okraje obrázka o niečo tmavšie ako pri nastavení na hodnotu 
0, táto možnosť je efektívna, keď je prioritou výkon blesku. Zábleskové 
pokrytie sa automaticky nastaví do mierne bližšej polohy, ako je 
skutočný zorný uhol pri snímaní. Zobrazenie sa zmení na ikonu <k>.

2: l (Rovnomerné pokrytie)
Hoci sa možná vzdialenosť snímania s bleskom o niečo skráti 
v porovnaní s nastavením na hodnotu 0, táto možnosť je efektívna na 
minimalizáciu poklesu osvetlenia na okrajoch obrázka. Zábleskové 
pokrytie sa automaticky nastaví do mierne vzdialenejšej polohy, ako je 
skutočný zorný uhol pri snímaní. Zobrazenie sa zmení na ikonu <l>.

C.Fn-22: < (Osvetlenie panela LCD)

Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD. 
Toto nastavenie osvetlenia môžete zmeniť.
0: 12sec (Zapnuté 12 sekúnd)
1: OFF (Osvetlenie panela vypnuté)
2: ON (Osvetlenie panela vždy zapnuté)

C.Fn-23: ? (Kontrola nabitia blesku prijímača)

Keď sa dobíjanie pre prijímaciu jednotku dokončí počas bezdrôtového 
snímania s optickým prenosom, zdroj pomocného lúča AF bliká. Blikanie 
môžete vypnúť. Túto funkciu nastavte na každej prijímacej jednotke.
0: = (Pomocný lúč AF, indikátor Q)
1: > (indikátor Q)
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>: Nastavenie osobných funkcií

P.Fn-01: @ (Kontrast zobrazenia na paneli LCD)

Môžete nastaviť 5 úrovní kontrastu panela 
LCD.

P.Fn-02: A (Farba osvetlenia panela LCD: snímanie 
s normálnym bleskom)

Môžete nastaviť farbu osvetlenia panela LCD pre bežné snímanie (blesk na 
fotoaparáte).
0: GREEN (Zelená)
1: ORANGE (Oranžová)

P.Fn-03: C (Farba osvetlenia panela LCD: prijímač)

Môžete vybrať farbu osvetlenia panela LCD blesku Speedlite nastaveného 
ako prijímacia jednotka pre snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou 
optického prenosu.
0: ORANGE (Oranžová)
1: GREEN (Zelená)
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>: Nastavenie osobných funkcií

P.Fn-04: ] (Spôsob vyžarovania pomocného lúča AF)

Môžete vybrať spôsob vyžarovania pomocného lúča AF.
0: K (Infračervený)

Vysiela sa infračervený pomocný lúč (str. 27). Odporúča sa zaostrenie 
na objekt, ktorý je umiestnený uprostred hľadáčika.

1: J (Séria krátkych zábleskov)
Vysiela sa pomocný lúč AF, ktorý používa prerušované záblesky (séria 
krátkych zábleskov).

P.Fn-05: + (Rýchly blesk)

Môžete nastaviť, či sa má blesk spustiť (spustiť Rýchly blesk), keď indikátor 
pripravenosti blesku svieti nazeleno (skôr ako sa blesk úplne nabije), aby 
ste skrátili čas čakania na nabitie blesku. Rýchly blesk funguje aj počas 
sériového snímania.
0: ON (Zapnuté)
1: OFF (Vypnuté)

Pomocný lúč AF, ktorý využíva sériu krátkych zábleskov, sa rozsvieti, keď je 
blesk 470EX-AI pripojený k fotoaparátu EOS DIGITAL s funkciou na 
ovládanie externých bleskov pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. 
Upozorňujeme, že v závislosti od modelu fotoaparátu možno bude potrebné 
aktualizovať firmvér fotoaparátu.

Keď sa počas sériového snímania aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť 
k podexponovaniu, pretože sa zníži účinný dosah blesku.
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>: Nastavenie osobných funkcií

P.Fn-06: ^ (Zmeny nastavenia voliča)

Keď stlačíte tlačidlo <8> a na obrazovke sa 
zobrazia nastavenia znázornené vľavo, 
môžete nastaviť, či možno priamo nastaviť 
nasledujúce funkcie jednoduchým otáčaním 
voliča <9>.

0: OFF (Vypnuté)
Nastavte funkciu pomocou bežného postupu ovládania.

1: ON (Zapnuté)
Funkciu môžete nastaviť priamo výberom možnosti Flash exposure 
compensation amount (Hodnota kompenzácie expozície blesku) 
a Manual flash output (Výstup manuálneho blesku) pomocou krížových 
tlačidiel <S> a potom jednoduchým otočením <9>.

P.Fn-07: R (Maximálny uhol odrazu)

Počas automatického snímania AI.B môžete nastaviť maximálny uhol odrazu 
smerom hore. Keď chcete obmedziť maximálny uhol odrazu tak, aby sa 
hlava blesku neotočila smerom na fotografa, nastavte možnosť 2.
0: 120°
1: 140°
2: 90°

Keď sa pri tomto nastavení na hodnotu 1 automaticky nastaví uhol odrazu, 
ktorý presahuje hodnotu 120°, uhol sa môže nastaviť po tom, ako hlava sa 
blesku otočí o 180°.

 Keď je nastavená hodnota 1, dávajte pozor na smerovanie hlavy blesku, 
keďže sa môže odpáliť smerom na fotografa.

 Funkcia P.Fn-07 sa uplatní len počas automatického snímania AI.B. 
Nastavenia nastavené pomocou funkcie P.Fn-07 nefungujú, keď je 
tlačidlo <z> stlačené a uhol odrazu je uložený (registrovaný) v blesku 
Speedlite počas poloautomatického alebo automatického snímania AI.B.

 Ak sa nastavenie P.Fn-07 zmení, znovu vykonajte meranie vzdialenosti 
(str. 49).



91

>: Nastavenie osobných funkcií

P.Fn-08: U (Automatická korekcia uhla odrazu)

Môžete nastaviť, ako sa uhol odrazu automaticky opraví, keď sa orientácia 
(poloha) fotoaparátu zmení počas <W> automatického snímania AI.B 
alebo <V> poloautomatického snímania AI.B.
0: Q

Keď dvakrát kliknete (stlačíte do polovice dvakrát za sebou v krátkom 
intervale) na tlačidlo spúšte, vykoná sa korekcia uhla odrazu.

1: AUTO
Keď je časovač merania fotoaparátu aktívny, korekcia uhla dopadu sa 
vykoná automaticky (bez stlačenia tlačidla spúšte do polovice).

2: T
Keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, vykoná sa korekcia uhla 
dopadu.

Pri nastavení 1 alebo 2 sa korekcia uhla odrazu môže uplatniť nielen, keď je 
tlačidlo spúšte stlačené do polovice, ale aj keď je stlačené ľubovoľné tlačidlo 
na fotoaparáte.
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>: Nastavenie osobných funkcií

P.Fn-09: 0° (Manuálne nastavenie odrazu)

Keď je prepínač režimu odrazu <X> nastavený na hodnotu <0°>, 
môžete nastaviť, či je možné nastaviť uhol odrazu manuálne.
0: 0°

Snímanie s manuálnym odrazom (nastavenie odrazu uhla manuálne) 
nie je možné vykonať. Po manuálnom nastavení uhla odrazu sa po 
stlačení tlačidla spúšte do polovice hlava blesku vráti do pozície 
smerom dopredu.

1: MANUAL BOUNCE
Toto nastavenie použite pri snímaní s bleskom s odrazom (manuálne 
nastavenie uhla odrazu).

V automatickom alebo poloautomatickom režimu snímaní AI.B sa vykoná 
korekcia uhla odrazu, keď sa zmení orientácia (pozícia) fotoaparátu, aj keď 
je nastavená hodnota 1.
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7
Referencie

Táto kapitola obsahuje mapu systému, poradcu pri 
riešení problémov a informácie o používaní blesku 
Speedlite s fotoaparátmi typu B.
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" Speedlite 470EX-AI

# Rozptylka SBA-E4 (dodáva sa s bleskom 470EX-AI)

$ Miniatúrny stojan (dodáva sa s bleskom 470EX-AI)

% Zariadenie vybavené bezdrôtovou funkciou vysielača 
pomocou optického prenosu
600EX II-RT, 600EX-RT, 600EX, 580EX II, 580EX, 550EX, 90EX, 
MT-26EX-RT, MT-24EX, MR-14EX II, MR-14EX, ST-E2 
a fotoaparáty EOS DIGITAL s bezdrôtovou funkciou vysielača 
pomocou optického prenosu prostredníctvom zabudovaného blesku

470EX-AI systém

&"

%
%

$

"

'

#

Fotoaparát/blesk Speedlite/
vysielač s funkciou 
vysielacej jednotky 

Blesk Speedlite 
s funkciou prijímača

Snímanie s bezdrôtovým bleskom
Optický prenos
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470EX-AI systém

& Blesk Speedlite vybavený bezdrôtovou funkciou prijímača 
pomocou optického prenosu
600EX II-RT, 600EX-RT, 600EX, 580EX II, 580EX, 550EX, 430EX 
III-RT, 430EX III, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

' Predlžovací kábel pätice blesku OC-E3
Umožňuje pripojenie blesku 470EX-AI k fotoaparátu na vzdialenosť 
do približne 60 cm.

 Keď používate blesk Speedlite bez funkcie na prepínanie skupín 
spustenia (A, B, C) z bodu &, môžete príslušný blesk Speedlite používať 
ako prijímač v skupine spustenia A počas snímania s bezdrôtovým 
bleskom pomocou optického prenosu (nemôžete ho používať ako 
prijímaciu jednotku v skupine spustenia B ani C).

 Počas automatického snímania AI.B nepoužívajte predlžovací kábel 
pätice blesku OC-E3 (správny uhol odrazu sa nenastaví automaticky).

 Nepoužívajte blesk 470EX-AI pripojený pomocou konzoly pre blesk 
Speedlite SB-E2 (predáva sa samostatne) a pod. Blesk 470EX-AI nesedí 
bezpečne v konzole a bude trochu nestabilný, čo môže spôsobiť, že 
hlava blesku príde počas snímania AI s bleskom s odrazom do kontaktu 
s konzolou.
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Pri používaní súvislého blesku alebo pri opakovanom spúšťaní 
modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa môže zvýšiť teplota 
hlavy blesku, batérií a oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.
Keď opakovane spúšťate blesk, interval zábleskov sa zvyšuje 
v krokoch, aby sa zabránilo znehodnoteniu alebo poškodeniu hlavy 
blesku z dôvodu prehriatia. Ak opakovane spúšťate blesk aj v tomto 
stave, automaticky sa obmedzí opakované spúšťanie blesku.
Okrem toho, keď je spúšťanie blesku obmedzené, zobrazí sa ikona 
varovania, ktorá upozorňuje na zvýšenú teplotu, a interval 
zábleskov (po ktorom možno snímať s bleskom) sa automaticky 
nastaví približne na 8 (úroveň 1) až 20 sekúnd (úroveň 2).

Keď sa vnútorná teplota blesku Speedlite zvýši, varovanie sa zobrazí 
v dvoch úrovniach. Keď opakovane spúšťate blesk aj napriek stavu na 
úrovni 1, stav sa zmení na úroveň 2. 

V nasledujúcej tabuľke nájdete počet súvislých zábleskov do 
zobrazenia varovania (úroveň 1) a čas nečinnosti (približne), po ktorom 
je možné znova vykonať snímanie s normálnym bleskom. 

f Obmedzenie spustenia blesku 
z dôvodu zvýšenia teploty

Varovanie pri zvýšení teploty

Zobrazenie
Úroveň 1

(Interval zábleskov: pribl. 8 s)
Úroveň 2

(Interval zábleskov: pribl. 20 s)

Ikona e f
Osvetlenie panela LCD Červené (svieti) Červené (bliká) 

Počet súvislých zábleskov a čas nečinnosti

Funkcia

Počet súvislých zábleskov pred dosiahnutím
varovania úrovne 1 (približne) Potrebný

čas
nečinnosti
(približne)

Zábleskové pokrytie

14 mm 24 mm 28 mm
35 mm

alebo viac

Súvislé záblesky s plným 
výkonom (str. 17)

45 ráz a viac 
40 min.

alebo dlhšieModelovací blesk 
(str. 38)

35 ráz a viac 40 ráz a viac
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f Obmedzenie spustenia blesku z dôvodu zvýšenia teploty

 UPOZORNENIE

Pri používaní súvislých zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií 
ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.
Pri používaní súvislých zábleskov alebo pri opakovanom spúšťaní 
modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, 
batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batérie 
a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo môže viesť 
k riziku vzniku popálenín.

 Neotvárajte ani nezatvárajte kryt priestoru pre batérie, kým je 
obmedzené spúšťanie blesku. Je to nebezpečné, keďže obmedzenie 
spúšťania blesku je zrušené.

 Dokonca aj vtedy, keď sa varovanie úrovne 1 nezobrazí, interval 
zábleskov sa predĺži, keď sa hlava blesku začne zahrievať.

 Ak sa zobrazí varovanie úrovne 2, blesk nepoužívajte minimálne 
40 minút.

 Aj keď prestanete spúšťať blesk, keď sa zobrazí varovanie úrovne 1, 
môže sa zobraziť varovanie úrovne 2.

 Ak snímate s bleskom vo vysokých teplotách, obmedzenie spúšťania sa 
môže aktivovať pred dosiahnutím počtu bleskov uvedeného v tabuľke na 
predchádzajúcej strane.

 Informácie o upozorneniach súvisiacich s počtom spustení blesku 
nájdete na strane 17 (súvislé záblesky) alebo na strane 39 (modelovací 
blesk).

 Blesk Speedlite sa v zriedkavých prípadoch nemusí spustiť z dôvodu 
faktorov prostredia, ako je napríklad nárast teploty.

 Keď používate rozptylku, počet súvislých zábleskov, kým sa zobrazí 
varovanie, sa trochu zníži.

 Keď je nastavená funkcia C.Fn-22-1 (str. 87), varujúce červené 
osvetlenie panela LCD sa nezobrazí ani vtedy, keď teplota hlavy 
blesku stúpne.
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Ak sa vyskytne problém s bleskom, najskôr si pozrite informácie v tomto 
poradcovi pri riešení problémov. Ak v tomto poradcovi pri riešení 
problémov nenájdete riešenie pre váš problém, kontaktujte predajcu 
alebo najbližšie Servisné stredisko spoločnosti Canon.

Snímanie s normálnym bleskom

 Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou orientáciou (str. 18).
 Skontrolujte, či je kryt priestoru pre batérie zavretý (str. 18).
 Vymeňte batérie za nové.

 Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na fotoaparáte, 
posuňte zaisťovaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite 
k fotoaparátu (str. 20).

 Ak indikátor <G> zostane zobrazený približne 30 sekúnd 
alebo dlhšie, vymeňte batérie (str. 18).

 Ak sú elektrické kontakty blesku Speedlite alebo fotoaparátu 
znečistené, vyčistite ich (str. 10) pomocou suchej tkaniny.

 Keď budete blesk súvislo spúšťať opakovane v kratšom čase, 
spôsobí to zvýšenie teploty hlavy blesku a obmedzenie spúšťania 
blesku a interval zábleskov sa predĺži (str. 96).

 Aktivovala sa funkcia automatického vypnutia blesku Speedlite 
(str. 22). Stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte tlačidlo 
testovacieho záblesku Speedlite (str. 21).

Poradca pri riešení problémov

Napájanie sa nezapne.

Blesk Speedlite sa nespustí.

Napájanie sa samovoľne vypne.
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Poradca pri riešení problémov

 Ak je hlavný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý, nastavte 
kompenzáciu expozície blesku (str. 30).

 Ak sa na obrázku nachádza objekt s vysokým odrazom, použite 
uzamknutie FE (str. 31).

 Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia 
rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Priblížte sa 
k objektu (str. 32).

 Vzdiaľte sa aspoň 0,7 m od snímaného objektu.
 Ak je nasadená slnečná clona objektívu, zložte ju.

 Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť <L> (automatické 
nastavenie) (str. 34).

 Keď manuálne nastavujete zábleskové pokrytie, nastavte 
zábleskové pokrytie, ktoré je širšie ako zorný uhol pri snímaní 
(str. 34).

 Skontrolujte, či nie je nastavená funkcia C.Fn-21-1 (str. 87).

 Keď je režim snímania nastavený na režim priority clony AE <f> 
a scéna je tmavá, automaticky sa zapne dlhý synchronizačný čas 
(zníži sa rýchlosť uzávierky). Použite statív alebo nastavte režim 
snímania na program AE <d> alebo plnoautomatický režim 
(str. 25). Upozorňujeme, že synchronizačný čas môžete nastaviť aj 
pomocou položky [Flash sync. speed in Av mode/
Synchronizačný čas blesku v režime Av] (str. 68).

Obrázky sú podexponované alebo preexponované.

Spodná časť obrázka je tmavá.

Okraje obrázka vyzerajú tmavo.

Obrázok je veľmi rozmazaný.
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Poradca pri riešení problémov

 Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť <L> (automatické 
nastavenie) (str. 34).

 Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na fotoaparáte, 
posuňte zaisťovaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite 
k fotoaparátu (str. 20).

 Zložte rozptylku (str. 63).
 Zasuňte široký panel (str. 35).
 Uhol zábleskového pokrytia nie je možné nastaviť manuálne počas 

automatického snímania AI.B (str. 52).

 Režim snímania fotoaparátu nastavte na možnosť <d/s/f/a/
bulb(B)> (režim Kreatívnej zóny).

 Nastavte hlavný vypínač blesku Speedlite na hodnotu <K> 
namiesto hodnoty <a> (str. 21).

 Keď sa blesk Speedlite súvisle spúšťa po zaostrení pomocou 
funkcie AF, skontrolujte, či je blesk Speedlite nastavený na možnosť 
P.Fn-04-1 (str. 89).

Zábleskové pokrytie sa nenastaví automaticky.

Zábleskové pokrytie nemožno nastaviť manuálne.

Funkcie nie je možné nastaviť.

Blesk Speedlite odpáli súvislé záblesky.
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Poradca pri riešení problémov

Snímanie s bleskom s odrazom

 Keď je blesk prvý raz spustený a tlačidlo spúšte na fotoaparáte je 
stlačené do polovice s hlavou blesku v inej pozícii ako dopredu (0°), 
hlava blesku sa automaticky pohne do pozície smerom vpred (0°).

 Funkcia snímania AI s bleskom s odrazom je aktivovaná. Keď 
nechcete používať funkciu snímania AI s bleskom s odrazom, 
nastavte prepínač <X> do polohy <0°> (str. 42).

 Keď sa zmení poloha hlavy blesku po stlačení tlačidla <z> 
a uloží (zaregistruje) sa uhol odrazu v blesku Speedlite, stlačením 
tlačidla spúšte fotoaparátu sa vráti hlava do registrovanej pozície.

 Keď blesk Speedlite nie je pripojený k fotoaparátu, zobrazí sa 
animácia AI.B a operácia snímania AI s bleskom s odrazom hlavy 
blesku sa nevykoná.

 Keď orientácia (pozícia) fotoaparátu zmení, dvojité kliknutie na 
spúšť (stlačenie spúšte do polovice dvakrát za sebou v krátkom 
čase) aktivujte korekciu uhla odrazu.

 Skontrolujte, či tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa fotoaparátu funguje aj 
ako tlačidlo na spustenie merania vzdialenosti automatického snímania 
AI.B (str. 46).

 Skontrolujte, či tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa fotoaparátu funguje aj 
ako tlačidlo na spustenie merania vzdialenosti automatického 
snímania AI.B (str. 38, 46, 85).

Hlava blesku sa hýbe sama.

Zobrazuje sa možnosť AI.B. / Hlava sa nehýbe.

V režime automatického snímania AI.B sa hlava blesku 
nehýbe, aj keď je stlačené tlačidlo na kontrolu hĺbky 
poľa fotoaparátu.

Modelovací blesk sa odpáli, keď je stlačené tlačidlo 
na kontrolu hĺbky poľa.
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Poradca pri riešení problémov

 Informácie o zobrazených varovaniach si prečítajte na str. 52.

 Zábleskové pokrytie nie je možné nastaviť manuálne pri 
automatickom snímaní AI.B s pripojenou rozptylkou alebo 
širokým panelom.

 Ak chcete snímať s bleskom s odrazom, pozrite si str. 61.

 Počas snímania s bleskom s odrazom sa k objektu dostane menej 
svetla a môže dôjsť k podexponovaniu (expozícia nie je dostatočná). 
Skúste snímať čo najbližšie k objektu, prípadne zvýšte citlivosť ISO 
alebo otvorte clonu objektívu pred snímaním.

 Ak je stena alebo strop, od ktorých sa má odraziť blesk, príliš 
ďaleko, či je strop tmavý, má schody alebo je nerovný, možno 
nebude možné snímať s vhodnou expozíciu, keďže sa k objektu 
nedostane dostatok svetla.

 Ak povrch, od ktorého sa svetlo blesku odráža, nie je biely, môže 
dôjsť k farebnému odtieňu na zábere alebo záber nebude 
dostatočne exponovaný, keďže sa odrazené svetlo blesku nemusí 
dostať k objektu. Snímajte pri strope alebo stene, ktorá je farebne čo 
najbližšie k bielej, aby sa svetlo blesku dobre odrážalo.

Zobrazí sa varovanie.

Zábleskové pokrytie nemožno nastaviť manuálne.

Uhol odrazu nemožno nastaviť manuálne.

Obrázky sú podexponované.

Farba objektu nie je správna.
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Poradca pri riešení problémov

 V závislosti od použitého fotoaparátu tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa 
môže fungovať aj ako tlačidlo na <X> automatické meranie 
vzdialenosti. Podrobnosti nájdete na str. 46 a 85.

Modelovací blesk nefunguje.
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Poradca pri riešení problémov

Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického 
prenosu

 Nastavte prijímaciu jednotku na možnosť <:x> (str. 74).

 Nastavte prenosové kanály vysielacej jednotky a prijímacej jednotky 
na rovnaké čísla (str. 74).

 Skontrolujte, či sa prijímacia jednotka nachádza v prenosovom 
dosahu vysielacej jednotky (str. 72).

 Bezdrôtový snímač prijímacej jednotky nasmerujte na vysielaciu 
jednotku (str. 72).

 Umiestnite prijímaciu jednotku na mieste s čo najlepším možným 
výhľadom na vysielaciu jednotku.

 Ak je vysielacia jednotka príliš blízko pri prijímacej jednotke, prenos 
nemusí správne fungovať.

 Keď ako vysielaciu jednotku používate zabudovaný blesk 
fotoaparátu, vysuňte zabudovaný blesk fotoaparátu a nastavte 
položku [Wireless func./Bezdrôtová funkcia] na obrazovke [Built-
in flash func. setting/Nastavenie funkcie zabudovaného blesku] 
fotoaparátu.

Prijímacia jednotka sa nespustí.
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 Typ
Typ: Automatický blesk E-TTL II/E-TTL

Blesk Speedlite, ktorý sa nasadzuje do pätice
Kompatibilné 
fotoaparáty:

Fotoaparáty EOS typu A (automatický blesk  
E-TTL II/E-TTL)
* Automatický blesk nemožno použiť, keď používate 

fotoaparáty EOS typu B.

Hlava blesku (jednotka emitujúca svetlo)
Smerné číslo: Približne 47 (pri zábleskovom pokrytí 105 mm, 

citlivosti ISO 100, v metroch)
* Bez rozptylky

Zábleskové pokrytie: Podporuje zorný uhol pri snímaní s objektívom 
s ohniskovou vzdialenosťou 24 – 105 mm (keď sa 
použije široký panel: 14 mm)
• Automatické nastavenie

(Automatické nastavenie zábleskového pokrytia podľa 
zorného uhla pri snímaní a veľkosti obrazového 
snímača.)

• Ručné nastavenie
Režim odrazu: Automatický AI.B (AI.B-F), poloautomatický AI.B  

(AI.B-S), manuálny
Uhol odrazu: 120° nahor, 180° doľava, 180° doprava
Rozptylka: Dostupné
Trvanie záblesku 
(Počas normálneho 
blesku):

1/1 blesku: pribl. 1/950 s
1/2 blesku: pribl. 1/1 210 s
1/4 blesku: pribl. 1/1 700 s
1/8 blesku: pribl. 1/2 100 s
1/16 blesku: pribl. 1/2 240 s
1/32 blesku: pribl. 1/2 400 s
1/64 blesku: pribl. 1/2 690 s
1/128 blesku: pribl. 1/2 700 s

Prenos informácií 
o farebnej teplote:

Pri spustení blesku sa informácia o farebnej teplote 
svetla blesku prenesie do fotoaparátu

Technické parametre



106

Technické parametre

Nastavenie expozície
Systém na nastavenie 
expozície:

Automatický blesk E-TTL II/E-TTL, Manuálny blesk

Účinný rozsah merania 
záblesku:
(s objektívom EF50mm 
f/1.4 pri citlivosti 
ISO 100)

Normálny blesk: pribl. 0,7 – 23,5 m,
Rýchly blesk: pribl. 0,7 – 14,4 m
(pri smernom čísle 20,2 m)
Synchronizácia s krátkymi časmi: pribl. 0,7 – 12,5 m 
(pri 1/250 s)

Kompenzácia expozície 
blesku:

±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV

Uzamknutie FE: Možné pomocou multifunkčného tlačidla fotoaparátu 
alebo tlačidla uzamknutia FE/AE

Synchronizácia 
s krátkymi časmi:

Možná

Manuálny blesk: 1/1 – 1/128 výkonu (v krokoch po 1/3)
Modelovací blesk: Aktivovaný pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa 

fotoaparátu alebo tlačidla kontroly blesku Speedlite

Nabíjanie blesku
Interval zábleskov
(Čas nabitia):

Normálny blesk: pribl. 0,1 – 5,5 s
Rýchly blesk: pribl. 0,1 – 3,9 s
* Pri použití alkalických batérií AA/LR6

Indikátor pripravenosti 
blesku:

Svieti načerveno: normálny blesk je k dispozícii
Svieti nazeleno: rýchly blesk je k dispozícii

 Pomocný lúč AF
Spôsob: V osobných funkciách prepínateľné medzi 

infračerveným pomocným lúčom a prerušovanými 
zábleskami (séria krátkych zábleskov)

Kompatibilný systém AF: Rozdiel vo fáze AF pri tvorbe druhého obrazu TTL
1 – 19 bodov AF (infračervený pomocný lúč/ohnisková 
vzdialenosť objektívu 28 mm alebo väčšia)
Podporované pre snímanie prostredníctvom hľadáčika 
a v rýchlom režime počas fotografovania so živým 
náhľadom Live View alebo snímania videozáznamov

Účinná vzdialenosť: V strede: pribl. 0,7 – 10 m,
Na kraji: pribl. 1 – 5 m
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 Funkcia bezdrôtovej prijímacej jednotky s optickým prenosom
Spôsob 
komunikácie:

Optický impulz

Bezdrôtové 
nastavenia 
pripojenia:

Prijímač

Prenosový kanál: Kanál 1 – 4
Nastavenie 
prijímacej 
jednotky:

Skupiny spustenia A, B, C

Prijímací uhol: pribl. ±45° horizontálne, pribl. ±25° hore a pribl. ±20° dole, 
smerom k vysielacej jednotke

Potvrdenie nabitia: Pri plnom nabití sa indikátor pripravenosti blesku rozsvieti 
a zdroj pomocného lúča AF bliká

 Funkcie prispôsobenia
Užívateľské 
funkcie:

10 typov

Osobné funkcie: 9 typov

 Zdroj napájania
Zdroj napájania 
blesku Speedlite:

Štyri alkalické batérie veľkosti AA/LR6
* Možno použiť batérie Ni-MH veľkosti AA/HR6

Počet zábleskov: Približne 115 až 800 zábleskov
* Pri použití alkalických batérií AA/LR6

Automatické 
vypnutie:

Vypnutie po približne 90 s nečinnosti
* Pri nastavení ako prijímacia jednotka: približne 60 minút.

Rozmery a hmotnosť
Rozmery 
(Š × V × H):

Približne 74,6 × 130,4 × 105,1 mm

Hmotnosť: Pribl. 385 g (len blesk Speedlite bez batérií)

 Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej 
teploty:

0 °C – 45 °C

Pracovná vlhkosť: 85 % alebo menej

 Všetky uvedené technické parametre sú založené na testovacích normách 
spoločnosti Canon.

 Technické parametre produktu a vonkajší vzhľad sa môžu zmeniť bez 
upozornenia.
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Smerné číslo (ISO 100, pribl. v metroch)

 Normálny blesk (plný výkon)/rýchly blesk

Zábleskové pokrytie (mm) 14 24 28 35

Normálny blesk (plný výkon) 14,0 25,0 26,0 29,0

Rýchly blesk Ekvivalentné ako približne 1/2 až 1/6 plného výkonu

Zábleskové pokrytie (mm) 50 70 80 105

Normálny blesk (plný výkon) 33,0 40,0 42,0 47,0

Rýchly blesk Ekvivalentné ako približne 1/2 až 1/6 plného výkonu

 Manuálny blesk

Výkon blesku
Zábleskové pokrytie (mm)

14 24 28 35

1/1 14,0 25,0 26,0 29,0

1/2 9,9 17,7 18,4 20,5

1/4 7,0 12,5 13,0 14,5

1/8 4,9 8,8 9,2 10,3

1/16 3,5 6,3 6,5 7,3

1/32 2,5 4,4 4,6 5,1

1/64 1,8 3,1 3,3 3,6

1/128 1,2 2,2 2,3 2,6

Výkon blesku
Zábleskové pokrytie (mm)

50 70 80 105

1/1 33,0 40,0 42,0 47,0

1/2 23,3 28,3 29,7 33,2

1/4 16,5 20,0 21,0 23,5

1/8 11,7 14,1 14,8 16,6

1/16 8,3 10,0 10,5 11,8

1/32 5,8 7,1 7,4 8,3

1/64 4,1 5,0 5,3 5,9

1/128 2,9 3,5 3,7 4,2
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Táto časť opisuje funkcie, ktoré sú, resp. nie sú dostupné pri použití 
blesku Speedlite 470EX-AI s fotoaparátom typu B (filmový fotoaparát 
EOS s podporou automatického blesku A-TTL/TTL).
Keď je blesk Speedlite pripojený k fotoaparátu typu B, položka 
<a> sa zobrazuje na paneli LCD blesku. Meranie 
automatického záblesku nie je možné.

Funkcie dostupné pri použití fotoaparátu typu B
 Manuálny blesk
 Synchronizácia na druhú lamelu
 AI.B Poloautomatika

Funkcie nedostupné pri použití fotoaparátu typu B
 Automatický blesk E-TTL II/E-TTL/TTL
 Kompenzácia expozície blesku
 Uzamknutie FE
 Synchronizácia s krátkymi časmi
 Rýchly blesk
 Modelovací blesk
 AI.B Automatika

Používanie s fotoaparátom typu B
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Grafické symboly umiestnené na vybavení
   Priamy prúd

POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA MIESTNYCH PREDPISOV.

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcim ani striekajúcim tekutinám.
Batérie nesmú byť vystavené zdroju nadmerného tepla, napríklad slnečnému 
svetlu, ohňu a pod.
Suché batérie sa nesmú nabíjať.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island 
a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej 
legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať 
spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do 
určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového 
podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré 
spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). 
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať 
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože 
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne 
nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu 
prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie 
informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate 
od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného 
plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu 
komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej 
stránke: www.canon-europe.com/weee.

http://www.canon-europe.com/weee
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