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Tryby automatyki błysku i-TTL 
 

Dłuższe naciśnięcie przycisku <POWER> powoduje jego zapalenie się na czerwono  
i włączenie trybu błysku TTL (w trybie ręcznym). 
 

 
 
Należy ustawić tryb fotografowania aparatu w położenia <P>, nacisnąć przycisk migawki 
do połowy, aby ustawić ostrość. Po naciśnięciu przycisku migawki do końca, nastąpi 
wyzwolenie błysku lampy i zdjęcie zostanie wykonane. 
 
 
 
 

Ręczne ustawienie lampy błyskowej. 
 

Włączenie trybu ręcznego uzyskuje się poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku <POWER>, aż 
zmieni on kolor na zielony. Należy ustawić tryb <M> i następnie za pomocą pokrętła 
ustawić siłę błysku aż do osiągnięcia prawidłowej ekspozycji lampą błyskową. 
 

 
 

Siła błysku lampy może mieć zakres pomiaru od -5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV 
(prześwietlenie). Korekta ekspozycji lampy może być określona w tym przedziale co 1/3 
stopnia. Im większa korekta ekspozycji tym jaśniejszy będzie obiekt. 
 
 
 
 

Przyłączenie lampy błyskowej 
Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy błyskowej Speedlite upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. 
 

 

1. Przesuń dźwignię w lewo i przyłącz lampę 
Speedlite to aparatu. 
• Wsuń do końca stopkę mocowania 

lampy błyskowej Speedlite do gorącej 
stopki aparatu. 

 
 
 
2. Zablokuj lampę błyskową Speedlite. 

• Przesuń dźwignię w prawą stronę. 
• Aby odłączyć lampę błyskową należy 

przesunąć dźwignię blokady w lewą 
stronę i odłączyć lampę. 

 

 
 

Błysk odbity 
Kierując głowicę lampy w stronę ściany lub sufitu można uzyskać efekt odbicia błysku 
i oświetlenia w ten sposób obiektu. Pozwala to zmiękczyć cienie za obiektem i uzyskać 
bardziej naturalny wygląd zdjęcia. 
 

 
Należy pociągnąć głowicę lampy 
błyskowej do przodu a następnie 
przechylić do góry w celu określenia 
odpowiedniego kąta. 

! Jeśli zdjęcie wydaje się zbyt ciemne, należy 
zastosować większy otwór przysłony (mniejszą 
liczbę przysłony) i spróbować ponownie. Zdjęcie 
może być zbyt ciemne również, gdy ściana lub sufit 
znajdują się zbyt daleko. 
Ściana lub sufit powinien być jednolicie biały 
i gładki. Jeśli powierzchnia odbicia nie będzie biała, 
zdjęcie może zostać zabarwione. 
 
* Aby określić odpowiedni kąt nachylenia do błysku 
odbitego należy wykonać kilka prób sprawdzając 
otrzymane zdjęcia na wyświetlaczu aparatu. 
 

 
 
 

Wkładanie baterii 
 

 

1. Przesuń pokrywę baterii w kierunku 
pokazanym przez strzałki i otwórz. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Włóż dwie baterie. Upewnij się, że 

bieguny baterii + i – są odpowiednio 
skierowane.  

3. Zamknij pokrywę komory baterii. 
 

 
Użyj dwóch baterii penlite AA typu (1.5V lub niższa) jakiegokolwiek typu. 
 

Efektywne użycie lampy Speedlite 
Dla uzyskania prostej techniki odbicia błysku należy przechylić głowicę lampy w górę 
i odbić światło lampy na suficie. Uwaga: Światło nie powinno bezpośrednio oświetlać 
przedmiotu. 

 
(Zdjęcie 1)     (Zdjęcie 2)  
• Zalecana odległość pomiędzy głowicą lampy i powierzchnią odbijaną (np. sufitem) 

powinna wynosić 1-2 metry (3.3 – 6.6 stóp) 
• Należy pamiętać, aby światło lampy nie oświetlało bezpośrednio przedmiotu.  
• W fotografii kolorowej, należy wybrać powierzchnie białe lub wysoko odbijające 

światło. W innym przypadku otrzymane zdjęcie będzie miało nienaturalny kolor lub 
kolor powierzchni odbijającej światło. 

UWAGA: 
1. Nie dotykać lampy błyskowej mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować 

porażenie prądem. 
2. Trzymać lampę błyskową z dala od dzieci, aby zapobiec wkładaniu przez nie lampy do 

lub w pobliżu ich ust bądź dotknięcia niebezpiecznych elementów produktu, ponieważ 
taki kontakt może spowodować porażenie prądem. 

3. Nie należy stosować silnych wstrząsów lampy błyskowej, ponieważ może to 
spowodować nieprawidłowe działanie prowadzące do wybuchu bądź zapalenia się 
sprzętu. 

4. Nie należy używać środków aktywnych, które zawierają substancje łatwopalne, takie jak 
rozpuszczalnik do farb, benzen lub zmywacz, do czyszczenia lampy błyskowej, ani nie 
należy przechowywać lampy błyskowej w miejscach zawierającymi substancje 
chemiczne, takie jak kamfora i naftalen, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
obudowy z tworzywa sztucznego, spowodować pożar lub porażenie prądem. 

5. Należy wyjąć baterie z lampy błyskowej gdy lampa nie będzie używana przez dłuższy 
czas. Ma to na celu zapobiegnięcie pożaru lub wycieku żrących płynów. 

6. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ciągłej ilości zdjęć (patrz poniżej w formie tabeli). 
Lampa powinna pozostać w stanie spoczynku, co najmniej 10 minut po osiągnięciu 
maksymalnej ilości zdjęć. 

 

2. Gdy jest za słabe oświetlenie 
 

 
Gdy błysk lampy jest niewystarczający. Zdjęcie z wyższą czułością wg ISO 
Gdy powierzchnia odbijająca światło jest zbyt daleko, światło pochodzące z lampy 
błyskowej może być niewystarczające, aby oświetlić przedmiot. 
• Robiąc zdjęcia aparatem cyfrowym należy ustawić czułość wg ISO wyższą niż 

normalnie. 
• Dla zdjęć z odbitym błyskiem należy ustawić przysłonę soczewki szerzej niż normalnie 

(f/35, f/4.5 lub f/5.6). 
• Należy zmniejszyć odległość pomiędzy powierzchnią dobijaną a lampą Speedlite. 

i wilgocią. Podwodne wykorzystanie lampy wymaga certyfikowanej obudowy do 
fotografii podwodnej. Jeżeli woda lub wilgoć dostanie się do wnętrza lampy, może to 
prowadzić do zapalenia się flesza lub spowodować porażenie prądem. W takich 
przypadkach należy natychmiast wyjąć baterie z lampy.  
Uwaga: Naprawa urządzeń elektronicznych, które są wystawione na działanie wody 
lub wilgoci, często jest nieopłacalna. 

7. Nie należy używać lampy błyskowej w obecności łatwopalnych lub wybuchowych 
gazów. Jeśli lampa błyskowa jest używana w miejscach, gdzie jest łatwopalny gaz, 
w tym propan, benzyna lub proch, może to spowodować wybuch lub pożar.  

8. Nie używaj lampy błyskowej skierowanej bezpośrednio w stronę kierowcy jadącego 
samochodu. 

9. Nie należy wyzwalać lampy błyskowej bezpośrednio w oczy kogoś, kto jest w bliskiej 
odległości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie siatkówki oka. Nigdy nie 
uruchamiaj lampy błyskowej bliżej niż 1 metr od niemowląt. 

10. Nie uruchamiaj lampy błyskowej, gdy lampa dotyka osoby lub przedmiotu. Takie 
użycie może spowodować poparzenie tej osoby, i/lub zapalenie ubrania od ciepła 
błyskającej lampy. 

11. Trzymaj drobne akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć możliwości 
połknięcia tego urządzenia. Jeśli wyposażenie zostanie przypadkiem połknięte, należy 
natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

Pozostałe funkcje 
 

Automatyczny tryb czuwania 
Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po 90 sekundach nieaktywności. Lampa błyskowa zostanie 
ponownie otworzona po naciśnięciu przycisku zwalniającego lub przycisku <PILOT> na lampie.  
Światło wspomagające AF 
Krótkie naciśnięcie przycisku po włączeniu lampy błyskowej, gdy wskaźnik zaświeci się jeden raz, oznacza 
włączenie światła wspomagającego AF. Po naciśnięciu przycisku po raz drugi i podwójnym zapaleniu się 
wskaźnika, światło wspomagające AF zostanie wyłączone. Gdy spust migawki zostanie naciśnięty do 
połowy, lampa może wielokrotnie błysnąć. W ten sposób funkcja światła wspomagającego AF ułatwia 
autofokus w zaciemnionej scenerii. Najskuteczniejszy zakres światła wspomagającego wynosi do ok. 
4 metry /13.1 stopy. 
Ta funkcja jest dostępna przy użyciu lampy Speedlite z aparatem D70 lub D90 posiadającym zewnętrzny 
system kontroli błysku. W zależności od modelu aparatu może zajść potrzeba dodatkowej aktualizacji 
oprogramowania. 
 
Błysk modelujący 
Naciśnięcie przycisku głębi ostrości aparatu powoduje wyzwolenie błysku ciągłego, trwającego 1 sekundę. 
Błysk modelujący umożliwia poznanie rozkładu cieni na obiekcie. 
! Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, nie należy 
stosować błysku modelującego więcej niż 10 razy po kolei. Po kolejnych 10 zastosowaniach należy 
przerwać prace na przynajmniej 10 minut tak, aby uniknąć przegrzania lub zniszczenia głowicy lampy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed użyciem produktu proszę przeczytać dokładnie instrukcję.  
Należy zachować instrukcję bezpieczeństwa w przypadku gdyby wystąpiła potrzeba sprawdzenia podczas użytkowania 
produktu. Można używać produktu po dokładnym zrozumieniu instrukcji.  
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Więcej informacji na stronie: www.foto-nova.com.pl 
 

 

Dane techniczne: 
 

Typ:    na gorącej stopce aparatu 
Zgodne modele aparatów:   aparaty Nikon z kompatybilnym CLS 
Liczba przewodnia:  27 (ISO 100 w metrach) 
Skuteczny zasięg błysku:    z obiektywem EF 50mm f/1,4 i ISO 100  0,6-20m 
System kontroli ekspozycji:   błysk i- TTL Błysk M 
Emisja światła:  lampa błyskowa może być podniesiona o 90 stopni w górę, 

lub odchylona o 0, 60, 75, 90 stopni 
Bateria:   dwie alkaliczne baterie o rozmiarze AA 
Czas ładowania:   ok 0.1- 4 sek  
Żywotność baterii (liczba błysków):  ok. 100- 680 błysków 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)  64 x 65 x 76,5mm / 2,5 x 2,6 x 3,0 in. 
Masa:    ok 130g/ 4,9 oz ( bez baterii) 
 
Dołączone akcesoria 
 

Dyfuzor (biały/niebieski/pomarańczowy)  x 3 
Statyw   x 1 
Torba na lampę  x 1 
Instrukcja obsługi  x 1 
Gwarancja   x 1 
Opakowanie   x 1 
 


