
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. 

 

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. 
 

 
 
 
 

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. 
Błysk 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 
Ilość 10 20 40 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Włączenie zasięgu lampy błyskowej 
 

 
Głowica lampy w normalnej pozycji 

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

Maksymalny zakres fotografowania z lampą 
błyskową pasuje do obiektywu szerokokątnego 
o ogniskowej 28 mm (EF- S 18 mm). 
 

 
Głowica lampy wyciągnięta 
do przodu. 

• Liczba przewodnia to 27 (ISO 100 w metrach). 
Zakres fotografowania z lampą błyskową pasuje 
do obiektywu o ogniskowej 28-50 mm lub 
soczewek z dłuższą odległością ogniskową. 
 
! Podczas robienia zdjęć z ogniskową szerszą niż 50 mm 
(EF-S 32 mm) brzegi zdjęcia będą zaciemnione. 
 

 

Skuteczne użycie lampy błyskowej Speedlite. 
Przy użyciu lampy JY610 przymocowanej do gorącej stopki aparatu można przechylać 
głowicę lampy w 4 krokach (poziomo, 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. 
 

(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. 

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. 
 
 

    
Dane techniczne: 
 
Typ:    na aparacie 
Zgodne modele aparatów:  standardowe modele aparatów z gorącą stopką 
Liczba przewodnia:   27 (ISO 100 m) 
Pokrycie błysku: taka sama jak dla obiektywów szerokokątnych  

o ogniskowej 28 mm 
Skuteczny zasięg błysku:   (z obiektywem EF 50mm f/1,4 przy ISO 100)  

0,7 – 19,3m / 2,3 – 63,3 stopy 
(szybki błysk: 0,7 – 11,1m / 2,3 - 36,4 stopy) 

System kontroli ekspozycji:  ręczny błysk 
Bateria:    dwie alkaliczne baterie o rozmiarze AA 
Czas ładowania:   ok 0.1- 4 sek. (szybki błysk ok 0.1-2.6 sek.) 
Żywotność baterii (błysków):  ok. 100 - 680 błysków 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)  64 x 65 x 76,5 mm / 2,5 x 2,6 x 3,0 in. 
Masa:    ok 100g/ 3.5 oz ( bez baterii) 
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