
– 3 –– 22 –

– 5 –– 20 –

– 7 –

– 9 –– 16 –

– 11 –– 14 –

 
-1,0 EV  bez korekty       +1,0 EV 

 

Gdy korekta ekspozycji nie jest ustawiona na +0, po naciśnięciu przycisku <+/-> wartość 
siły błysku zostanie wyświetlona. Na wyświetlaczu i wizjerze zostanie pokazana ikona 
<+/->. Obecna wartość poziomu ekspozycji zostanie potwierdzona poprzez naciśnięcie 
przycisku. Należy ustawić wartość poziomu ekspozycji do +0, a następnie przywrócić do 
normalnego naświetlenia. Po zamknięciu aparatu korekta ekspozycji nie zostaje 
automatycznie zresetowana. 
 
Gdy lampa błyskowa zostaje wyłączona, ustawiony tryb błysku nie zostaje zapisany, ale powraca do 
ustawień domyślnych. 
 
 

Włączenie zasięgu lampy błyskowej 
 

 
Głowica lampy w normalnej pozycji 
 

 
Głowica lampy wyciągnięta do przodu 

• Liczba przewodnia wynosi 22  
(ISO 100 w metrach). 

 
 
 
 
 
 
 
• Liczba przewodnia wynosi 27  

(ISO 100 w metrach). 
 

 

Skuteczne użycie lampy błyskowej Speedlite. 
 

Przy użyciu JY610N przymocowanego do gorącej stopki aparatu można przechylać głowicę 
lampy w 4 krokach (horyzontalnie, 60º, 75º i 90º) by odbić światło od sufitu. 
 

 
  Lampa podniesiona 90º w górę.  Lampa poziomo. 
 
Ta technika ma następujące zalety: eliminuje efekt czerwonych oczu, zmiękcza cienie, 
zapobiega błyszczeniu włosów lub ubrań. 
 

Czas ładowania i liczba błysków 
Czas ładowania: ok. 0.1- 4 sekundy. Liczba błysków: ok. 100-680 błysków.  
Przy zastosowaniu nowych baterii alkalicznych AA/LR6 i w oparciu o standardy testowania 
firmy Nikon. 
 
! Upewnij się, że używasz zestawu nowych baterii tej samej firmy. Przy zmianie baterii, 
pamiętaj o wymianie obu baterii naraz.  
Nie należy wykonywać więcej niż serii 20 zdjęć z błyskiem w krótkim czasie. W przypadku 
wykonania serii ponad 20 zdjęć z lampą w krótkim odcinku czasu, zabezpieczenie lampy 
zapobiegające przegrzaniu może zostać aktywowane. Wówczas czas ładowania zostanie 
automatycznie ustawiony na ok 8-20 sekund. W takim przypadku należy zaprzestać 
korzystania z lampy na czas co najmniej 15 minut. W przypadku konieczności wymiany 
baterii po serii zdjęć z błyskiem należy pamiętać, ze baterie mogą być rozgrzane.  
 
Korzystanie z baterii innego rozmiaru niż baterie alkaliczne AA może wiązać się z 
nieprawidłowym kontaktem styków, z uwagi na nieregularny kształt styków baterii. 
 
* Rozmiar baterii AA Ni-MH lub baterie litowe także mogą być stosowane. 
 
 

(Zdjęcie 2) 
• Jeśli odległość pomiędzy głowicą lampy a powierzchnią odbijającą jest duża, można 

użyć białej kartki papieru formatu A4 aby odbić światło. Należy upewnić się, czy 
odbijane światło właściwie oświetla przedmiot. 

1. Jeśli na oświetlonym przedmiocie pojawiają się punktowe plamy światła, należy 
podnieść przechylenie głowicy lampy. 

 
Zdjęcie 1.  Oświetlony przedmiot z widocznymi punktowymi plamami światła. 
Zdjęcie 2.  Zdjęcie z głowicą podniesioną do 90º. 

• W zależności od odległości soczewki ogniskowej i stopnia przechylenia głowicy lampy, 
odbite światło może oświetlać przedmiot w sposób warstwowy.  

• Przechyl głowicę lampy do 90º i zrób zdjęcie. 

Nazwy poszczególnych części: 
Ta lampa błyskowa Speedlight, która przedstawia kreatywny system oświetlania firmy 
Nikon (CLS), dostarcza system i-TTL w połączeniu z pasującymi aparatami CLS. 
 

 
 

1. Głowica lampy 
2. Pokrywa baterii 
3. Stopka do mocowania 
4. Trzpień blokady 
5. Styki 

6. Kąt pochylenia głowicy 
7. Przycisk < TTL(R) M(G)> 
8. Przycisk włączenia 
9. Dźwignia blokady stopki 

 

Zasięg błysku 
 

Zakres lampy 
 

Czułość ISO Przysłona (F) 
1600 4 5,6 8 11 16 22 32 - - - - 
800 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 - - - 
400 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 - - 
200 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 - 
100 - 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 

Możliwy zakres 
błysku (m) 1,9-20 19 13,5 9,6 6,7 4,8 3,4 2,4 1,6 1,2 0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

12. Używaj tylko baterii wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie baterii 
innych niż wymienione może powodować wyciek żrących płynów, doprowadzić do 
wybuchu lub pożaru lub w inny sposób nie działać zadowalająco. 

13. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii, marek lub baterii starych i nowych, jako 
że z baterii może nastąpić wyciek żrących płynów, może nastąpić wybuch lub pożar. 
W przypadku korzystania z więcej niż jednej baterii w produkcie należy zawsze używać 
takich samych baterii, które zostały zakupione w tym samym czasie. 

14. Baterie jednorazowego użytku, takie jak manganowe, alkaliczno-manganowe i baterie 
litowe nie powinny być ładowane w ładowarce do baterii, ponieważ może to 
powodować wyciek żrących płynów, wybuch lub pożar. 

15. Przy użyciu standardowego rozmiaru (AA, AAA, C, D) lub innych powszechnych baterii 
takich jak NiCd i Ni-MH lub przy ich ładowaniu należy używać tylko ładowarki 
określonej przez producenta baterii i dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.  
Nie należy ładować tych baterii biegunami odwróconymi w niewłaściwy sposób 
w ładowarce lub przed wystarczającym ostygnięciem baterii, ponieważ może to 
powodować wyciek żrących płynów, wybuch lub pożar. To samo odnosi się do 
korzystania z akumulatorów, które mogą być dostarczone przez producenta.  

 
 
 

Przewodnik rozwiązywania problemów 
W przypadku wystąpienia problemów z lampą błyskową zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem 
rozwiązywania problemów. 
 
Lampa błyskowa nie błyska. 
Sprawdź czy baterie zostały odpowiednio włożone do lampy.  
Jeśli po 30 sekundach lampa zaświeci się na pomarańczowo należy wymienić baterie na 
nowe. Jeśli styki elektryczne lampy Speedlite i aparatu są zabrudzone, należy wyczyścić te 
styki. 
 
Dolna część kadru jest niedoświetlona. 
Aparat znajdował się zbyt blisko obiektu. Odsuń się od obiektu na odległość 0.6 metra  /  
2 stopy. Zdejmij osłonę obiektywu, jeśli jest założona. 
 
Brzegi zdjęcia są ciemne. 
Po zrobieniu zdjęć z wysuniętą głowicą lampy należy pamiętać o przechyleniu jej do 
oryginalnej pozycji przed kolejnymi zdjęciami. 
 
 
 
 

Ostrzeżenie:  
1. Jeśli płyny żrące wyciekną z baterii i dostaną się do oczu, należy natychmiast przemyć 

oczy bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. Oczy mogą zostać poważnie 
uszkodzone, jeśli nie zostaną natychmiast zbadane przez specjalistę. 

2. Jeśli żrące płyny wyciekną z baterii i będą mieć kontakt ze skórą bądź ubraniami, 
należy natychmiast przepłukać je pod bieżącą wodą. Długotrwały kontakt może 
uszkodzić skórę. 

3. Nigdy nie należy samemu rozmontowywać bądź naprawiać lampy błyskowej, gdyż 
może to prowadzić do porażenia prądem oraz do uszkodzenia lampy a co za tym idzie 
do obrażenia ciała użytkownika. 

4. Jeśli lampa błyskowa zostanie upuszczona, nigdy nie dotykaj żadnych odsłoniętych 
metalowych części lampy. Takie części, w szczególności kondensator lampy i części 
połączone, mogą być pod wysokim napięciem i dotknięte mogą doprowadzić do 
porażenia prądem. Rozłącz zasilanie lub wyjmij baterie i upewnij się, że nie dotykasz 
żadnych części elektrycznych produktu. 

5. Jeśli wykryje się ciepło, dym lub zapach spalenizny, należy natychmiast przerwać 
pracę i wyjąć baterie, aby zapobiec zapaleniu bądź roztopieniu lampy błyskowej. 
Należy pozwolić ostygnąć lampie i następnie wyjąć baterie.  

6. Lampy błyskowej nie wolno zanurzać w cieczy lub narażać na działanie deszczu, słonej 
wody lub wilgoci, jeśli lampa ta nie jest odpowiednio chroniona przed płynami 
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