CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
USA

CANON U.S.A., INC.
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v USA zdarma na ãísle 1-800-652-2666
nebo na adrese: Customer Relations, Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042-1198

KANADA

CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v Kanadû zdarma na ãísle 1-800-828-4040
EVROPA, AFRIKA
a ST¤EDNÍ V¯CHOD

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

CANON PHOTO VIDEO FRANCE S.A.
11, Avenue Dubonnet Le Doublon 92407 Courbevoie Cedex, France

CANON UK LTD.
Woodhatch Reigatc Surrey RH2 8BF United Kingdom

CANON EURO-PHOTO G.m.b.H
Siemensring 90-92, D-47877 Willich, Germany

CANON ITALIA S.p.A
Palazzo L, Strada 6, 20089 Rozzano, Milanofiori, Milano, Italy

CANON Benelux N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7, 1831 Diegen (Machelen), Belgium

CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon, Switzerland

CANON G.m.b.H.
Oberlaaerstrasse 233, 4th floor, 1100 Wien, Austria
ST¤EDNÍ
a JIÎNÍ AMERIKA

CANON LATIN AMERICA, INC. DEPTO DE VENTAS
6505 Blue Lagoon Drive, Suite 325, Miami, FL33126 U.S.A.

CANON LATIN AMERICA, INC. CENTRO DE SERVICIO Y REPARACION
Apartado 2019, Zona Libre de Colón, República de Panamá
ASIE

CANON HONGKONG CO., LTD.
9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong

OCEÁNIE

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia

CANON NEW ZEALAND LTD.
Fred Thomas Drive, P.O. Box 33-336, Takapuna, Auckland, New Zealand
JAPONSKO

CANON SALES CO., INC.
12-15, Mita, 3-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

Tento návod k pouÏívání je aktuální k únoru 2000. Informace k pouÏívání produktu
s fotoaparáty uveden˘mi na trh po tomto datu získáte u nejbliÏ‰ího servisního centra
Canon.

C
âeská verze

CT1-1717-000

© CANON INC. 2000

VYTI·TùNO V âR

NÁVOD K POUÎÍVÁNÍ

Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek Canon.
Kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX firmy Canon je prstencová záblesková
jednotka pro detailní zábleskovou fotografii. Je vybavena mnoha ‰piãkov˘mi funkcemi, jako napﬁ. automatick˘m ﬁízením zábleskové expozice E-TTL
(vyhodnocovací mûﬁení pﬁes objektiv).
Dostupné funkce závisí na typu fotoaparátu EOS, se kter˘m je makroblesk
Lite MR-14EX pouÏíván. V následující tabulce si mÛÏete ovûﬁit, jaké funkce makroblesk MR-14EX jsou s konkrétním fotoaparátem EOS dostupné.
Tento návod k pouÏívání má samostatné sekce pro fotoaparáty typu A a B.
Proãtûte si kapitolu 1, která se t˘ká v‰ech fotoaparátÛ, a potom kapitoly,
jeÏ se t˘kají va‰eho typu fotoaparátu.
Fotoaparáty typu A E-TTL

EOS-1V, EOS-3, EOS Elan II/Elan II E/50/50 E,
EOS 300/REBEL 2000, EOS REBEL G/500, EOS IX, EOS IX 7/IX Lite

Fotoaparáty typu B TTL

V‰echny fotoaparáty EOS kromû v˘‰e jmenovan˘ch.

Znaãka CE oznaãuje pﬁizpÛsobení pﬁedpisÛm (standardÛm)
Evropské unie.
Zaﬁízení by nemûlo b˘t vystavováno tekoucí ani stﬁíkající vodû.
Baterie by nemûly b˘t vystavovány nadmûrnému teplu, napﬁ. pﬁímému slunci,
ohni apod. Suché baterie se nesmí dobíjet.

V zájmu ochrany Ïivotního prostﬁedí odevzdejte ve‰keré nepotﬁebné
Ni-Cd baterie k likvidaci do servisního centra Canon.

POZNÁMKA PRO UÎIVATELE V EVROPù
NI-CD BATERIE MUSÍ B¯T NÁLEÎIT¯M ZPÒSOBEM RECYKLOVÁNY NEBO LIKVIDOVÁNY.

Funkce makroblesku Lite MR-14EX dostupné s fotoaparáty EOS
O: Dostupné X: Nedostupné

Funkce MR-14EX
Automatick˘ blesk E-TTL
Automatick˘ blesk TTL
Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Blokování FE
FEB (posouvání zábleskové expozice)
Bezdrátov˘ vícezábleskov˘ systém Speedlite E-TTL

Cd

S fotoaparátem typu A S fotoaparátem typu B
O
X
O*
O
O
X
O
X
O
O
O
X

* S uÏivatelskou funkcí C.Fn-3-1.

■Klíãové symboly v tomto návodu
Symbol varování upozorÀuje na ãinnosti, kter˘mi zabráníte
moÏn˘m problémÛm pﬁi zhotovování snímkÛ.
Symbol poznámky uvádí dal‰í informace t˘kající se základních
operací.
Symbol Ïárovky uvádí rady, které vám pomohou pﬁi obsluze
makroblesku Lite nebo pﬁi zhotovování snímkÛ.
Návod si uschovejte na takovém místû, abyste se k nûmu mohli vrátit
i v budoucnosti.
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Konvence pouÏité v tomto návodu
Tento návod k pouÏívání má samostatné sekce pro fotoaparáty
typu A a B. JestliÏe máte fotoaparát typu A, pﬁeãtûte si strany 9 aÏ
48 a 64 aÏ 73.
JestliÏe máte fotoaparát typu B, pﬁeãtûte si strany 9 aÏ 24 a 49 aÏ 73.
• Postupy obsluhy popisované v tomto návodu pﬁedpokládají, Ïe
hlavní spínaã na kruhovém makroblesku Lite MR-14EX byl
nastaven do polohy zapnuto. NezapomeÀte proto nejdﬁíve
pﬁepnout hlavní spínaã do této polohy.
• Ikony v textu oznaãují tlaãítka a ovladaãe fotoaparátu a makroblesku Lite a také jejich nastavení. Názvy jednotliv˘ch tlaãítek
nebo ovladaãÛ jsou uvedeny v textu „Popis jednotliv˘ch ãástí“
na str. 6 aÏ 8. PouÏity jsou rovnûÏ nûkteré ikony reÏimÛ
fotoaparátu pro zhotovování snímkÛ. Jedná se o tyto ikony:
: Plná automatika
: Program AE
: AE s prioritou clony
: AE s prioritou rychlosti závûrky
: Ruãní nastavení
• Ikony ( 8 ) a ( 12 ) oznaãují, Ïe pﬁíslu‰ná funkce zÛstává
v platnosti po dobu 8 sekund nebo 12 sekund po uvolnûní
pﬁíslu‰ného tlaãítka.
• Stránky, na kter˘ch naleznete bliÏ‰í informace, jsou uvedeny
v závorkách: (→str.■)
• Ikona
oznaãuje jednoduché vysvûtlení pﬁíslu‰ené
uÏivatelské funkce. Podrobnosti naleznete v ãásti „UÏivatelské
funkce“ na str. 64. Postupy obsluhy pﬁedpokládají, Ïe je
zvoleno v˘chozí nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí.
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Popis jednotliv˘ch ãástí
Zábleskov˘ krouÏek
Propojovací ‰ÀÛra

Zaostﬁovací svûtlo (→str. 20)

Záblesková
trubice B
(→str. 26, 54)

Záblesková
trubice A
(→str. 26, 54)

UvolÀovací
tlaãítko
(→str. 14)

UvolÀovací
tlaãítko
(→str. 14)

Zaostﬁovací svûtlo (→str. 20)

Zábleskov˘ krouÏek - pohled zezadu

Boãní panel
LCD panel (→str. 8)

<

> Indikátor
(→str. 26, 54)

Instalaãní
patice
(→str. 13)

Kontakty

Kryt prostoru pro
baterie (→str. 10)
<
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>Indikátor
(→str. 26, 54)

Konektor pro externí akumulátor
Zaji‰Èovací kolík (→str. 13)

Popis jednotliv˘ch ãástí

¤ídicí jednotka
<
> Tlaãítko reÏimu blesku
• Vybírá reÏimy v tomto poﬁadí:

/

*<

> Tlaãítko osvûtlení LCD
panelu (→str. 19)

<

>Tlaãítko uÏivatelské
funkce (→str. 64)

< > Tlaãítko vysokorychlostní
synchronizace (blesk FP) (→str. 36)
< > Tlaãítko synchronizace na druh˘ch
lamelách závûrky (→str. 40, 62)
Jsou-li tato tlaãítka stisknuta
souãasnû, bude se nastavení mûnit
v tomto poﬁadí:
(OFF)
*<

> Tlaãítko pro zv˘‰ení

*<

> Tlaãítko pro sníÏení

*<
>
Tlaãítko v˘bûru/nastavení

<

> Tlaãítko

<
>
Tlaãítko zaostﬁovacího svûtla
(→str. 20)
<
>
Pilotní indikátor (→str. 16)
Tlaãítko zku‰ebního blesku
(→str. 16)
• Rovnomûrn˘ modelaãní
blesk (→str. 55)
• Zru‰ení reÏimu SE
(→str. 15, 44)

<
<

> Tlaãítko
> Tlaãítko kanálu
(→str. 42)

Hlavní spínaã (→str. 15)

Zaji‰Èovací matka (→str. 13)
Indikátor potvrzení zábleskové
expozice (→str. 16)

<
>
Tlaãítko ﬁízení zábleskového
pomûru/pﬁepínání zábleskové
trubice (→str. 26, 39, 42, 54, 61)

PoloÏky s hvûzdiãkami mají funkce, které zÛstávají v platnosti po dobu ( 8 ) od
stisknutí tlaãítka. Tlaãítko < > umoÏÀuje dvanáctisekundové ( 12 ) osvûtlení
LCD panelu.
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Popis jednotliv˘ch ãástí

LCD panel
Kompenzace zábleskové expozice
(–3 aÏ +3 kroky)
Velikost FEB (–3 aÏ +3 kroky)
V˘stupní úroveÀ ruãního blesku (1/1–1/64)

Ikona kompenzace zábleskové expozice
Ikona autom. blesku E-TTL
Ikona autom. blesku TTL

Ikona FEB
Ikona uÏivatelské funkce

Ikona synchronizace
na druh˘ch lamelách
závûrky
Ikona blesku FP

MACRO RING LITE MR-14EX

Ikona ruãního
blesku
Záblesková trubice
ID (A/B)
ID podﬁízeného
blesku (C)

¤ídicí ikona zábleskového
pomûru
Ikona spou‰tûní
zábleskové trubice A
Segment stupnice
zábleskového pomûru
Li‰ta indikátoru ruãního blesku A/B/C
Stupnice zábleskového pomûru
(8:1 - 1:1 - 1:8)

âíslo kanálu (1–4)

Ikona spou‰tûní
zábleskové
trubice B
Stav FEB (Fb-1 aÏ 3)
Velikost kompenzace
zábleskové expozice
podﬁízeného blesku C (–3 aÏ
+3 kroky)
V˘stup ruãního blesku A/B/C
(1/1 aÏ 1/64)
âíslo/nastavení uÏivatelské
funkce (F1 - 7, 0, 1)

• Na LCD panelu jsou znázornûny v‰echny moÏné ikony a indikátory. Skuteãnû
zobrazované poloÏky jsou dány konkrétním nastavením blesku.
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V této kapitole se dozvíte, jak pﬁipravit
kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX pro
skuteãné pouÏívání.

1

NeÏ zaãnete
fotografovat
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Instalace baterií
Kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX vyÏaduje jeden z dále uveden˘ch typÛ
baterií:
(1) âtyﬁi alkalické baterie velikosti AA.
(2) âtyﬁi Ni-Cd baterie velikosti AA.
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1

PosuÀte kryt oddûlení pro baterie
ve smûru ‰ipky a vyklopte jej
nahoru.

2

VloÏte baterie.

3

Kryt oddûlení pro baterie zavﬁete
zpÛsobem znázornûn˘m na
obrázku.

• Dbejte na to, aby kontakty baterií
(+ a –) byly správnû orientovány, jak
je znázornûno na krytu.

Instalace baterií

Upozornûní k bateriím
• PouÏívejte vÏdy nové baterie stejného typu. Pﬁi v˘mûnû baterií mûÀte v‰echny
ãtyﬁi baterie najednou.
• PouÏít lze rovnûÏ nealkalické manganové baterie; poãet zábleskÛ bude v‰ak
niÏ‰í.
• Nebudete-li makroblesk Lite MR-14EX dlouhou dobu pouÏívat, baterie z nûj
vyjmûte.
• Pﬁi nízk˘ch teplotách mûjte k dispozici dvû sady baterií, pﬁiãemÏ náhradní sadu
ohﬁívejte, napﬁ. ve své kapse. Baterie dle potﬁeby vymûÀujte.
• V zájmu zabránûní ‰patného propojení, udrÏujte kontakty baterií ãisté. Pokud je
to nezbytné, otﬁete jejich kontakty ãistou látkou.
• Lze rovnûÏ pouÏít lithiové baterie FR6 a niklohydridní baterie velikosti AA. Tvar
kontaktÛ Ni-Cd, lithiov˘ch a niklohydridních baterií v‰ak není standardizován.
Proto se pﬁed zakoupením tûchto baterií ujistûte, Ïe bateriové kontakty budou
ﬁádnû propojeny s kontakty v prostoru pro baterie.

Doba nabíjení blesku a poãet zábleskÛ
(Aplikovatelné na obû nebo pouze na jednu zábleskovou trubici)
Typ baterií

Doba nabití blesku

Poãet zábleskÛ

Alkalické baterie velikosti AA

PﬁibliÏnû 0,1–7 s

PﬁibliÏnû 120 aÏ 800

Ni-Cd baterie velikosti AA

PﬁibliÏnû 0,1–4 s

PﬁibliÏnû 50 aÏ 350

• Minimální doba nabití platí pro reÏim E-TTL nebo TTL, zatímco maximální
doba nabití platí pro ruãní reÏim nebo reÏim s pln˘m v˘stupem (1/1).
• Minimální poãet zábleskÛ platí pro ruãní reÏim nebo pro pln˘ v˘stup (1/1),
zatímco maximální poãet zábleskÛ platí pro reÏim E-TTL nebo TTL.
• V˘‰e uvedené údaje jsou zaloÏeny na standardních testech Canon pﬁi
pouÏití nov˘ch baterií.
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Externí napájecí zdroje
Kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX je moÏné pouÏívat s nûkter˘m z dále
uveden˘ch externích napájecích akumulátorÛ. Podrobnosti k napájecímu
akumulátoru naleznete v pokynech, které jste s ním obdrÏeli.
(1) Kompaktní napájecí akumulátor CP-E2
PouÏívá ‰est alkalick˘ch, Ni-Cd nebo lithiov˘ch baterií velikosti AA.
(2) Tranzistorov˘ akumulátor E
PouÏívá zásobník baterií TP (‰est alkalick˘ch baterií velikosti C) nebo
niklokadmiov˘ akumulátor TP.

Doba nabití blesku a poãet zábleskÛ
(Aplikovatelné na obû nebo pouze na jednu zábleskovou trubici)
Doba nabití
blesku (s)

Poãet zábleskÛ

Alkalické baterie velikosti AA

PﬁibliÏnû 0,1–7

PﬁibliÏnû 120-800

Ni-Cd baterie velikosti AA

PﬁibliÏnû 0,1–4

PﬁibliÏnû 50-350

Kompaktní napájecí akumulátor CP-E2
(s alkalick˘mi bateriemi)

PﬁibliÏnû 0,1–4 PﬁibliÏnû 400-2500

Kompaktní napájecí akumulátor CP-E2
(s niklokadmiov˘mi bateriemi)

PﬁibliÏnû 0,1–2

Napájení
Interní
napájecí
zdroje

Externí
napájecí
zdroje

PﬁibliÏnû 140-900

Tranzistorov˘ akumulátor E (s alkalick˘mi bateriemi) PﬁibliÏnû 0,1–4 PﬁibliÏnû 400-2500
Tranzistorov˘ akumulátor E (s niklokadmiov˘m akumulátorem TP) PﬁibliÏnû 0,1–3 PﬁibliÏnû 330-2000

• I kdyÏ je pouÏíván externí napájecí zdroj, musí b˘t v pﬁístroji MR-14EX baterie,
které napájejí jeho interní obvody.
• K nabíjení blesku pouÏívá zaﬁízení MR-14EX interní a externí napájecí zdroj.
To znamená, Ïe interní napájecí zdroj se mÛÏe vybít dﬁíve neÏ externí napájecí
zdroj. Proto pro dlouhodobé zábleskové fotografování mûjte pﬁipravenou
náhradní sadu baterií velikosti AA pro interní napájecí zdroj.
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Nasazení ﬁídicí jednotky na fotoaparát

1

Povolte zaji‰Èovací matku jejím
pootoãením ve smûru ‰ipky.

2

Instalaãní patici ﬁídicí jednotky
zasuÀte úplnû do patice pro
pﬁíslu‰enství.

3

Zaji‰Èovací matkou otoãte ve
smûru ‰ipky a utáhnûte ji.
Zaji‰Èovací kolík instalaãní patice se
rovnûÏ vysune do patice pro
pﬁíslu‰enství.
• Chcete-li ﬁídicí jednotku sejmout,
otoãte zaji‰Èovací matkou v opaãném
smûru aÏ na doraz. (Zaji‰Èovací kolík
se zasune do instalaãní patice.)
Potom ﬁídicí jednotku z patice pro
pﬁíslu‰enství vysuÀte.
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Nasazení zábleskového krouÏku
Makroblesk Lite MR-14EX lze nasadit pﬁímo na tyto objektivy: EF 50 mm
f/2.5 COMPACT MACRO, EF 100 mm f/2.8 MACRO USM, EF 100 mm
f/2.8 MACRO a MP-E 65 mm f/2.8 1-5x. K nasazení makroblesku na
objektiv EF 180 mm f/3.5L MACRO USM je zapotﬁebí makroadaptér Lite
72C (prodávan˘ samostatnû).

1

Stisknûte uvolÀovací tlaãítka po
obou stranách zábleskového
krouÏku.

2

Nasaìte zábleskov˘ krouÏek na
objímku pro makrokrouÏek Lite
v ãele objektivu.

• Tlaãítka mûjte stále stisknuta.

• Povolte uvolÀovací tlaãítka a ujistûte
se, Ïe se zábleskov˘ krouÏek ﬁádnû
pﬁipevnil na objektiv.
• Zábleskov˘m krouÏkem lze otoãit
o 360 stupÀÛ.
• Chcete-li zábleskov˘ krouÏek
sejmout, proveìte popsané úkony
v opaãném sledu.

Nasazení makroadaptéru Lite 72C
Makroadaptér Lite 72C na‰roubujte na
objektiv EF 180 mm f/3.5L MACRO
USM.

Pﬁi makroblesku Lite MR-14EX nasazeném na objektiv není moÏné pouÏívat
sluneãní clonu objektivu.
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Hlavní spínaã
Hlavní spínaã má tﬁi polohy nastavení, které jsou níÏe znázornûny.

Napájení vypnuto.

Napájení zapnuto.

Napájení zapnuto s moÏností
pouÏívat reÏim SE (úspora
energie).
ReÏim SE ‰etﬁí energii z baterií tak,
Ïe po 90 sekundách nepouÏívání
automaticky vypne makroblesk Lite.
• Chcete-li reÏim SE zru‰it, stisknûte
tlaãítko zku‰ebního blesku.

PamûÈová funkce
Aktuální zábleskov˘ reÏim makroblesku Lite, nastavení kompenzace zábleskové
expozice atd. jsou uchovávány v pamûti pﬁístroje i po jeho vypnutí. JestliÏe
makroblesk Lite opûtovnû zapnete, budou v‰echna nastavení v platnosti. Pokud
vymûÀujete baterie a nové baterie nainstalujete do 90 sekund, zÛstanou
nastavení uchována.
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Pilotní indikátor a zku‰ební blesk
UmoÏÀuje ovûﬁit, zda makroblesk Lite vytvoﬁí záblesk.

1

Zkontrolujte pilotní indikátor.

2

Stisknûte pilotní indikátor (tlaãítko
zku‰ebního blesku).

• JestliÏe je blesk pﬁipraven, pilotní
indikátor svítí.

Vytvoﬁí se záblesk.
• Pilotní indikátor slouÏí rovnûÏ jako
tlaãítko zku‰ebního blesku.

• Zku‰ební blesk nelze spustit poté, co jste stisknutím spou‰tû závûrky do
poloviny aktivovali mûﬁení fotoaparátu ( 6 ).
• JestliÏe je makroblesk Lite v reÏimu SE, zpÛsobí stisknutí tlaãítka zku‰ebního
blesku jeho zapnutí.

Potvrzení zábleskové expozice
JestliÏe bylo dosaÏeno správné
zábleskové expozice, rozsvítí se ihned
po spu‰tûní blesku na 3 sekundy
Ïlutozelen˘ indikátor potvrzení
zábleskové expozice.
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Dosah blesku
Následující graf znázorÀuje, jak˘ bude dosah blesku pﬁi pouÏití kruhového
makroblesku Lite s makroobjektivy Canon EF.
S objektivem EF 50 mm f/2.5 COMPACT MACRO
ISO
400
100

Clona 32
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2.5
Vzdálenost od
roviny filmu (m)

2,8

2

1,4

1

0,7
Zvût‰ení

0,5
0,13

0,36 0,295
0,3
0,2

0,23
0,5

Pouze s objektivem EF 50 mm f/2.5 COMPACT MACRO
S EF konvertorem pro makro
Vzdálenost od roviny filmu (m)
Zvût‰ení

0,29
0,5

0,42
0,25

0,26
0,67

0,24
1

S objektivem EF 100 mm f/2.8 MACRO USM / EF 100 mm f/2.8 MACRO
Clona

ISO
400
100

32
22
16
11
8
5.6
4
2.8

Vzdálenost od
roviny filmu (m)

2

1,4

1

0,7

0,5
Zvût‰ení

0,384
0,5

0,341
0,7

0,307
1
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Dosah blesku

S objektivem EF 180 mm f/3.5L MACRO USM
ISO
400
100

S extenderem EF 1,4x

S extenderem EF 2x

32
22
16
11
8
5.6
3.5
Clona
Vzdálenost od
roviny filmu (m)
Zvût‰ení

2
0,1

1,2
0,2

0,66
0,5

0,84
0,3

0,57
0,7

0,48
1

S objektivem MP-E 65 mm f/2.8 1-5x
16

Clona

11
8
5.6
4
ISO
400
100

2.8
Vzdálenost od
roviny filmu (m)
Zvût‰ení
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0,243

0,238

0,253

0,285

0,313

1

2

3

4

5

ReÏim blesku
Pomocí tlaãítka <
> vyberte reÏim automatického blesku E-TTL (nebo
TTL) nebo reÏim ruãního blesku.

Stisknûte tlaãítko <

>.

Toto tlaãítko pﬁepíná v cyklu reÏimy
(
)a
(

S fotoaparáty typu A bude nastaven automaticky blesk
B bude nastaven automaticky blesk
.

)

. S fotoaparáty typu

Nastavení citlivosti filmu
Citlivost filmu se nastavuje automaticky podle citlivosti filmu nastavené
fotoaparátem.

Osvûtlení LCD panelu
Pﬁi nízkém osvûtlení mÛÏete osvûtlit LCD panel ( 12 ).

Chcete-li osvûtlit LCD panel,
stisknûte tlaãítko < >.
LCD panel je osvûtlován 12 sekund.
• Chcete-li osvûtlení vypnout, stisknûte
tlaãítko < > znovu.
• Stisknutím libovolného tlaãítka kromû
> a < > prodlouÏíte
tlaãítek <
dobu osvûtlení ( 12 ).
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Zaostﬁovací svûtlo
Pﬁi nízkém osvûtlení nebo v situaci, kdy je v dÛsledku velkého zvût‰ení
obraz v hledáãku tmav˘, je obtíÏné dosáhnout správného zaostﬁení.
V takov˘ch pﬁípadech si mÛÏete pomoci zaostﬁovacím svûtlem.

1

Stisknûte tlaãítko <

2
3

Zaostﬁete na objekt.

>.

V horní a dolní ãásti zábleskového
krouÏku se pﬁibliÏnû na 20 sekund
rozsvítí zaostﬁovací svûtla.

Stisknûte tlaãítko <

>.

• Chcete-li zaostﬁovací svûtla zhasnout, stisknûte znovu tlaãítko
<
>.

Reset na v˘chozí nastavení
JestliÏe je makroblesk Lite nasazen na fotoaparát EOS, kter˘ má tlaãítko
<
>, mÛÏete stisknutím tohoto tlaãítka <
> resetovat nastavení
makroblesku Lite (s v˘jimkou uÏivatelsk˘ch funkcí) na v˘chozí hodnoty.

1

Stisknûte na fotoaparátu tlaãítko
<
>.
• V˘chozí nastavení jsou tato:
Automatick˘ blesk E-TTL*
Levá a pravá záblesková trubice
vytváﬁejí stejn˘ zábleskov˘ v˘stup.
Normální blesk
* S fotoaparáty EOS-1N a EOS-1 bude
nastaven automatick˘ blesk TTL.
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JestliÏe je kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX
nasazen na fotoaparát typu A, napﬁ.
fotoaparát EOS-1V, bude zhotovování
zábleskov˘ch fotografií v reÏimu
automatického blesku E-TTL stejnû snadné
jako fotografování s normální automatickou
expozicí (AE).
Systém automatického zábleskového
osvûtlení E-TTL pouÏívá, podobnû jako
vyhodnocovací mûﬁení, vícezónov˘ mûﬁicí
senzor, kter˘ umoÏÀuje velmi pﬁesné ﬁízení
zábleskové expozice. Pﬁi vyhodnocovacím
zábleskovém mûﬁení se vyprodukuje
pﬁedbûÏné zábleskové svûtlo a namûﬁené
hodnoty se uloÏí do pamûti. V˘sledkem je
záblesková fotografie s vynikajícím vyváÏením
zábleskové expozice a okolního osvûtlení.

2

Základní záblesková
fotografie
(fotoaparáty typu A)

• V této ãásti je pouÏit jako pﬁíklad fotoaparátu typu A pﬁístroj EOS-1V.
• Pﬁed zaãátkem úkonÛ nastavte hlavní spínaã na fotoaparátu EOS-1V
a makroblesku Lite MR-14EX do zapnuté polohy.
• Pokyny k ovládání fotoaparátu EOS-1V naleznete v návodu k pouÏívání
k tomuto fotoaparátu.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování
Pro automatické zábleskové fotografie E-TTL staãí nastavit fotoaparát na reÏim
fotografování P (program AE), (AE s prioritou clony) nebo
(ruãní expozice). Pro
opravdovou zábleskovou detailní fotografii doporuãujeme zvolit reÏim
nebo .
* KdyÏ úplnû stisknete spou‰È závûrky, vytvoﬁí se tûsnû pﬁed zhotovením fotografie
pﬁedbûÏné zábleskové svûtlo. Tento pﬁedbûÏn˘ záblesk slouÏí ke zmûﬁení
odraÏeného svûtla od objektu a pro v˘poãet optimálního v˘stupu hlavního
zábleskového svûtla.

: ReÏim Program AE a automatick˘ blesk E-TTL
Nastavte fotoaparát na reÏim fotografování – pﬁístroj automaticky nastaví
zábleskovou clonu a rychlost závûrky. MÛÏete se tedy plnû koncentrovat
na zábûr.

1
2

ReÏim fotografování na
fotoaparátu nastavte na

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.

.

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

• JestliÏe fotoaparát má plnû automatick˘ reÏim
a je do tohoto reÏimu
nastaven, bude rychlost závûrky a clona nastavována stejn˘m zpÛsobem jako
v reÏimu
(program AE).
• JestliÏe je s makrobleskem Lite MR-14EX pouÏit reÏim
(AE s nastavením
hloubky ostrosti), bude to totéÏ, jako by se pouÏil reÏim .
• JestliÏe je k nastavení rychlosti závûrky pouÏit reÏim
(AE s prioritou
rychlosti závûrky), bude fotoaparát nastavovat zábleskovou clonu automaticky.
ProtoÏe v tomto reÏimu nemÛÏete nastavovat poÏadovanou clonu sami, není
tento reÏim pro detailní zábleskovou fotografii doporuãován.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování

: AE s prioritou clony a automatick˘ blesk E-TTL
Tento reÏim je v˘hodn˘ pﬁi poÏadavku mít kontrolu nad hloubkou ostrosti
pﬁi zábleskov˘ch fotografiích. UmoÏÀuje rovnûÏ dosáhnout správné
expozice objektu i pozadí. V tomto reÏimu nastavujete clonu a fotoaparát
automaticky zvolí vhodnou rychlost závûrky pro správnou expozici pozadí.
Systém automatického blesku E-TTL zajistí správnou zábleskovou expozici
s ohledem na vámi nastavenou clonu.

1

Na fotoaparátu nastavte reÏim
fotografování
a zvolte clonu.

2

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

Pﬁi nízkém osvûtlení bude zvolena pomalá rychlost závûrky. PouÏijte stativ.
JestliÏe bliká nejvy‰‰í hodnota rychlosti závûrky, bude pozadí pﬁeexponováno.
Obdobnû, jestliÏe bliká nejniÏ‰í rychlost závûrky (30“), bude pozadí podexponováno. V takov˘ch pﬁípadech zmûÀte clonu tak, aby zobrazovaná hodnota
rychlosti závûrky pﬁestala blikat.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování

: Ruãní nastavení expozice a automatick˘ blesk E-TTL
V tomto reÏimu nastavujete rychlost závûrky i clonu. Systém
automatického blesku E-TTL ﬁídí zábleskovou expozici s ohledem na vámi
nastavenou clonu. ¤ádná expozice pozadí je dána nastavením clony
a rychlosti závûrky.

1

Nastavte fotoaparát na reÏim
fotografování a zvolte poÏadovanou
clonu a rychlost závûrky.

2

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.

• Nastavte poÏadovanou clonu a dále rychlost
závûrky v rozsahu 30 sekund aÏ nejvy‰‰í
synchronizovaná rychlost. Zvolit mÛÏete
rovnûÏ trvalé otevﬁení závûrky (buLb).

• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

U fotoaparátÛ EOS-1 V a EOS-3 mÛÏete zkontrolovat úroveÀ expozice pozadí
pohledem na indikátor expoziãní úrovnû v hledáãku.
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V této kapitole jsou vysvûtleny roz‰íﬁené
funkce kruhového makroblesku Lite
MR-14EX. Jedná se o tyto funkce:
• V˘bûr zábleskové trubice (→str. 26)
• Modelaãní blesk (→str. 29)
• Blokování FE (→str. 30)
• Kompenzace zábleskové expozice
(→str. 32)
• FEB (posouvání zábleskové expozice)
(→str. 34)
• Vysokorychlostní synchronizace
(blesk FP) (→str. 36)
• ReÏim ruãního blesku (→str. 38)
• Synchronizace na druh˘ch lamelách
závûrky (→str. 40)

3

Pokroãilá záblesková
fotografie
(fotoaparáty typu B)

• V této ãásti je pouÏit jako pﬁíklad fotoaparátu typu A pﬁístroj EOS-1V.
• Pﬁed zaãátkem úkonÛ nastavte hlavní spínaã na fotoaparátu EOS-1V
a makroblesku Lite MR-14EX do zapnuté polohy.
• Pokyny k ovládání fotoaparátu EOS-1V naleznete v návodu k pouÏívání
k tomuto fotoaparátu.
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V˘bûr zábleskové trubice
Spou‰tûním pouze jedné ze zábleskov˘ch trubic nebo v˘bûrem
zábleskového pomûru pro zábleskové trubice A a B mÛÏete vytváﬁet stíny
a plastické svûtelné efekty. Zábleskov˘ pomûr mÛÏete nastavit v rozsahu
1:8 pﬁes 1:1 po 8:1 (13 úrovní), a to s krokem 1/2.
* Musí b˘t nastaven reÏim blesku
.
* ProtoÏe je záblesková expozice ﬁízena automaticky, nemusíte se zab˘vat Ïádn˘mi
v˘poãty zábleskového mûﬁení.
* JestliÏe nastavíte reÏim blesku , potom postupujte podle pokynÛ na str. 39.

MACRO RING LITE MR-12EX
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Oznaãení zábleskové trubice (ID) je „A“ pro levou
trubici a „B“ pro pravou trubici pﬁi pohledu na
zábleskov˘ krouÏek zezadu.

A:B = 1:1

A:B = 4:1

Spu‰tûna je pouze
záblesková trubice A.

Spu‰tûna je pouze
záblesková trubice B.

V˘bûr zábleskové trubice

Spou‰tûní obou zábleskov˘ch trubic

1

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka se v˘bûr
zmûní v dále uvedeném sledu:
(OFF)
Zobrazí se zábleskov˘ pomûr a ikony
a
.

2

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
posuÀte segment
doleva nebo
doprava na pﬁíslu‰n˘ zábleskov˘
pomûr A:B.
• Zábleskov˘ pomûr mÛÏete nastavit
v rozsahu 1:8 pﬁes 1:1 po 8:1.

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

• Zábleskov˘ pomûr pro krátké segmenty
uveden níÏe.

na stupnici zábleskového pomûru je

(5.6:1) (2.8:1) (1.4:1) (1:1.4) (1:2.8) (1:5.6)
• V expoziãních zaráÏkách je zábleskov˘ pomûr ekvivalentní pomûrÛm 3:1 pﬁes
1:1 aÏ 1:3.
• Obû trubice jsou spou‰tûny, i kdyÏ není zobrazena ikona
. Zábleskov˘
v˘stup bude pro obû trubice stejn˘.
• K nastavení zábleskového pomûru pro trubice A a B mÛÏete rovnûÏ pouÏít
tlaãítko <
> a tlaãítka < > a < >.
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V˘bûr zábleskové trubice

Spu‰tûní pouze jedné zábleskové trubice
Postupujte stejnû jako pﬁi „Spou‰tûní obou zábleskov˘ch trubic“ s v˘jimkou
kroku 2. V kroku 2 proveìte níÏe uvedené.

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
posuÀte segment
úplnû doleva
nebo doprava na ikonu
nebo
.
•

: Spou‰tí se pouze záblesková
trubice A
: Spou‰tí se pouze záblesková
trubice B

S fotoaparáty typu A jin˘mi neÏ EOS-1 V a EOS-3 nelze zábleskov˘ pomûr
nastavovat. Zábleskové trubice A a B budou osvûtlovat se stejn˘m v˘stupem.
Popﬁípadû mÛÏete spou‰tût pouze jednu zábleskovou trubici.
• Stisknutí tlaãítka <
> nezpÛsobí zobrazení ikony
a zábleskového
pomûru. Pﬁi v˘bûru
nebo
se bude spou‰tût pouze jedna záblesková
trubice. Jsou-li zobrazeny obû ikony (
), budou spu‰tûny obû
a
zábleskové trubice se stejn˘m v˘stupem.
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Modelaãní blesk
Spu‰tûní modelaãního blesku vám umoÏní zkontrolovat svûtelné efekty
a stíny pﬁed zhotovením snímku.
* Modelaãní blesk bude produkován 1 sekundu ve frekvenci 70 Hz.

Modelaãní blesk se zábleskov˘m pomûrem (s fotoaparátem EOS-1V nebo EOS-3)
Stisknûte tlaãítko prohlíÏení
hloubky ostrosti.
Modelaãní blesk se spustí s nastaven˘m zábleskov˘m pomûrem.

V zájmu zabránûní pﬁehﬁátí a po‰kození zábleskov˘ch trubic nespou‰tûjte
modelaãní blesk v jednom sledu více neÏ 10x. Po 10 spu‰tûních modelaãního
blesku nechejte zaﬁízení MR-14EX alespoÀ 10 minut zchladnout.
CF

UÏivatelská funkce C.Fn-6 umoÏÀuje modelaãní blesk se zábleskov˘m
pomûrem zakázat. (→str. 64)

CF

UÏivatelská funkce C.Fn-4 umoÏÀuje vytváﬁet modelaãní blesk s jednotn˘m
v˘stupem u v‰ech fotoaparátÛ typu A. (→str. 64)
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Blokování FE
S fotoaparáty typu A mÛÏete nastavit blokování FE (zábleskové expozice). Jedná se
o zábleskovou verzi funkce blokování AE. Pﬁi blokování FE mÛÏete pomocí bodového
mûﬁení dosáhnout správné zábleskové expozice pro specifickou oblast objektu.
* ReÏim blesku musí b˘t nastaven na

1
2
3

.

Na fotoaparátu vyberte reÏim
fotografování.
Zaostﬁete na objekt.

Kruh bodového mûﬁení v hledáãku nasmûrujte na tu ãást
objektu, která má b˘t zmûﬁena.
Potom na fotoaparátu stisknûte
tlaãítko <
>. Blokování FE
zÛstává v platnosti 16 sekund.
Makroblesk Lite MR-14EX vytvoﬁí
pﬁedbûÏn˘ záblesk, aby se získaly
expoziãní hodnoty. Zji‰tûné expoziãní
hodnoty se doãasnû uloÏí do pamûti.
Dole v hledáãku se na 0,5 sekundy
zobrazí
.
• Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka <
>
mÛÏete získat nové hodnoty pro
blokování FE.
• Chcete-li blokování FE zru‰it, vyãkejte do uplynutí 16sekundového intervalu nebo stisknûte na fotoaparátu
tlaãítko <
>, < >, nebo < >.

4
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Zaostﬁete na objekt.

Blokování FE

5

Zhotovte snímek.
• V hledáãku zkontrolujte indikátor
zábleskové expoziãní úrovnû
a ovûﬁte rovnûÏ, zda je zobrazena
ikona .

Záblesková expozice byla zablokována
na listu, na kterém spoãívá mot˘l.
Snímek byl zhotoven po zmûnû
kompozice. ProtoÏe bílá kﬁídla mot˘la
a tmavé pozadí neovlivÀují nastavení
hodnot zábleskové expozice, je mot˘l
exponován správnû.
S blokováním FE

• Pﬁi nedostateãném zábleskovém osvûtlení bliká ikona . Zvolte vût‰í rozevﬁení
clony (men‰í clonové ãíslo) a zkuste blokování FE znovu.
• Blokování FE nelze pouÏívat, pokud je pﬁístroj MR-14EX nastaven na reÏim M
(ruãní). U fotoaparátÛ EOS Elan II/Elan IIE/50/50E a EOS IX znamená blikající
ikona
v hledáãku varování, Ïe funkci blokování FE nelze pouÏít.
• PﬁedbûÏné zábleskové svûtlo je vytváﬁeno pﬁi blokování FE s v˘stupem
pﬁibliÏnû 1/32.
• S fotoaparáty typu A jin˘mi neÏ EOS-1 V a EOS-3 funguje tlaãítko blokování
AE v dobû, kdy je makroblesk Lite MR-14EX pﬁipraven, jako tlaãítko blokování
FE.
• JestliÏe je objekt men‰í neÏ kruh bodového mûﬁení, nemusí pouÏití blokování
FE vést k jin˘m v˘sledkÛm.
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Kompenzace zábleskové expozice
S pﬁístrojem MR-14EX mÛÏete nastavit kompenzaci zábleskové expozice
aÏ ±3 kroky s pﬁesností 1/3 kroku (nebo nûkter˘ch fotoaparátÛ s pﬁesností
1/2 kroku). Souãasnû mÛÏete pﬁi zábleskovém snímku nastavit na
fotoaparátu kompenzaci expozice, kterou ﬁídíte expoziãní úroveÀ pozadí.

1

Stisknûte tlaãítko <
a vyberte
.

>

Tlaãítko mûní blikající v˘bûr v tomto
sledu:
(OFF)
Bude blikat ikona
a velikost
kompenzace zábleskové expozice.
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2

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte poÏadovanou hodnotu
kompenzace zábleskové
expozice.

3

Stisknûte tlaãítko <

>.

Zobrazí se ikona
a velikost
kompenzace zábleskové expozice.

Kompenzace zábleskové expozice

4
5

Zaostﬁete na objekt.
Stisknete-li spou‰È závûrky do
poloviny, zobrazí se v hledáãku
napravo velikost kompenzace
zábleskové expozice a dole ikona

.

Zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazují ikony
a .

• Kompenzace zábleskové expozice nastavená na makroblesku Lite MR-14EX
potlaãuje nastavení kompenzace zábleskové expozice na fotoaparátu.
• V kroku 3 mÛÏete místo stisknutí tlaãítka <
> stisknout spou‰È závûrky
do poloviny, aby se nastavila kompenzace zábleskové expozice.
• JestliÏe zhotovíte snímek bûhem kroku 2 (tj. v dobû, kdy je‰tû bliká velikost
kompenzace zábleskové expozice), uplatní se ve snímku taková kompenzace
zábleskové expozice, jaká bliká.
• JestliÏe je objekt mal˘ a pozadí je pﬁíli‰ tmavé nebo daleko, nemusí
kompenzace zábleskové expozice zajistit dosaÏení poÏadovaného v˘sledku.
V takovém pﬁípadû pouÏijte reÏim ruãního blesku. (→str. 38)

Jak kompenzace expozice ovlivÀuje zábleskovou fotografii
Vliv
E-TTL, kompenzace zábleskové expozice

Zmûní zábleskovou expozici objektu.

AE, kompenzace expozice

Zmûní expozici pozadí.

Zmûna nastavení citlivosti
filmu ISO

Zmûní zábleskovou expozici (objekt) i expozici pozadí.
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FEB (posouvání zábleskové expozice)
ÚroveÀ zábleskové expozice mÛÏete automaticky mûnit pﬁi zachování
stejné úrovnû expozice pozadí. Tﬁi zábleskové snímky lze posouvat aÏ ±3
kroky s pﬁesností nastavení 1/3 kroku (nebo u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2
kroku) takto: správná expozice, podexponováno a pﬁeexponováno. Po
zhotovení v‰ech tﬁí zábleskov˘ch snímkÛ s posunutím expozice se FEB
automaticky zru‰í.

Správná expozice

Podexponováno s krokem –1

1

Pﬁeexponováno s krokem +1

Stisknûte tlaãítko <
a vyberte
.

>

Tlaãítko <
> mûní blikající
v˘bûr v tomto sledu:
(OFF)
Bude blikat ikona
a velikost
posouvání zábleskové expozice.

2
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Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte velikost posouvání
zábleskové expozice.

FEB (posouvání zábleskové expozice)

3
4

Stisknûte tlaãítko <

5
6

Zhotovte snímek.

>.

LCD panel pﬁístroje MR-14EX bude
zobrazovat stejné údaje jako na
obrázku vlevo.

Zaostﬁete na objekt.
Pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky do
poloviny bude v hledáãku napravo
zobrazeno nastavení FEB.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona .

Zopakováním krokÛ 4 aÏ 6 zhotovte zb˘vající dva snímky s posunutím zábleskové expozice.
• Po zhotovení v‰ech tﬁí snímkÛ se
automaticky nastavení FEB zru‰í.

FEB nemÛÏe b˘t pouÏíváno s Ïádn˘m nastavením kompenzace zábleskové expozice na fotoaparátu.
• Pﬁed zhotovením snímku se ujistûte, Ïe svítí na pﬁístroji MR-14EX pilotní indikátor nebo Ïe je
v hledáãku zobrazována ikona . Doporuãujeme pouÏívat reÏim posouvání filmu
(jednotlivé snímky).
• V reÏimu souvislého fotografování
,
,
nebo
s fotoaparátem EOS-1 V nebo
EOS-3 se následující snímek s posunutím zábleskové expozice nezhotoví, pokud není blesk
pﬁipraven. I v dobû, kdy není blesk pﬁipraven, mÛÏete zhotovit snímek v normálním reÏimu AE
tak, Ïe uvolníte prst ze spou‰tû závûrky a spou‰È potom stisknete úplnû.
• S fotoaparáty typu A jin˘mi neÏ EOS-1 V a EOS-3 mÛÏete v dobû, kdy není blesk pﬁipraven,
zhotovovat snímky v normální reÏimu AE.
• Jakmile je blesk pﬁipraven, mÛÏete obnovit zhotovování posouvan˘ch zábleskov˘ch fotografií.
• Blokování FE a FEB lze kombinovat.
• Pﬁístroj MR-14EX umoÏÀuje nastavovat spoleãnû FEB a kompenzaci zábleskové expozice. V tomto
pﬁípadû se velikost FEB posune podle nastavené velikosti kompenzace zábleskové expozice.
CF

UÏivatelská funkce C.Fn-1 umoÏÀuje zabránit automatickému zru‰ení nastavení
FEB po zhotovení v‰ech tﬁí snímkÛ s posouváním zábleskové expozice. (→str. 64)

CF

UÏivatelská funkce C.Fn-2 umoÏÀuje zmûnit poﬁadí snímkÛ s posouváním
zábleskové expozice. (→str. 64)
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Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Pﬁi vysokorychlostní synchronizaci (blesku FP) je moÏné makroblesk Lite
MR-14EX synchronizovat se v‰emi rychlostmi závûrky fotoaparátu, a to
i s vût‰ími neÏ normální synchronizovaná rychlost. Pﬁi nastavení
vysokorychlostní synchronizace se v hledáãku zobrazuje .
* Vysokorychlostní synchronizaci lze pouÏívat v reÏimu blesku
a .
* Vysokorychlostní synchronizace je uÏiteãná zejména pﬁi doplÀkovém blesku za
denního osvûtlení, protoÏe umoÏÀuje:
(1) Dosáhnout lep‰ího rozostﬁení pozadí nastavením vût‰ího rozevﬁení clony.
(2) Zjemnit stíny.

S normálním bleskem

S bleskem FP

1

Na fotoaparátu vyberte reÏim
fotografování a na pﬁístroji MR14EX reÏim blesku.

2

Souãasn˘m stisknutím tlaãítek
< > a < > vyberte .
VÏdy kdyÏ jsou tlaãítka < > a <
stisknuta souãasnû, zmûní se
nastavení v tomto sledu:
(OFF)
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>

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
.

• Chcete-li vysokorychlostní synchronizaci zru‰it, tak souãasn˘m stisknutím
tlaãítek < > a < > pﬁestaÀte zobrazovat na LCD panelu ikonu
.
• Chcete-li pouÏít vût‰í rozevﬁení clony (men‰í clonové ãíslo), nastavte reÏim
nebo .
• Pﬁi vysokorychlostní synchronizaci se smûrné ãíslo makroblesku Lite MR-14EX
zmûní v závislosti na rychlosti závûrky (→str. 71). âím vût‰í bude rychlost
závûrky, tím men‰í bude smûrné ãíslo.
• JestliÏe je vysokorychlostní synchronizace pouÏita v reÏimu ruãního blesku,
bude rozsah zábleskového v˘stupu 1/1 aÏ 1/64.
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ReÏim ruãního blesku
V reÏimu ruãního blesku mÛÏete nastavit zábleskov˘ v˘stup od 1/1 (pln˘) po
1/64 s pﬁesností nastavení jeden krok. Zábleskové trubice budou spou‰tûny
v nûkteré z tûchto tﬁí konfigurací: 1. Obû trubice se stejn˘m v˘stupem; 2.
trubice A s jin˘m v˘stupem od trubice B; 3. pouze jedna z trubic.

Spu‰tûní obou trubic se stejn˘m v˘stupem

1
2
3
4
5
6
7

ReÏim fotografování na fotoaparátu nastavte na
nebo

.

Tlaãítkem <
> na pﬁístroji
MR-14EX vyberte .
Tlaãítko <
reÏimy

a

> pﬁepíná v cyklu
.

Stisknûte tlaãítko <

>.

Hodnota zábleskového v˘stupu bude
blikat.

Pomocí tlaãítka < > nebo < > nastavte
poÏadovan˘ zábleskov˘ v˘stup.
Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka se zábleskov˘
v˘stup zv˘‰í nebo sníÏí o jeden krok.

Stisknûte znovu tlaãítko <
Na fotoaparátu nastavte clonu.
Zaostﬁete a zhotovte snímek.

• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

K urãení správné zábleskové expozice pouÏijte ruãní expozimetr zábleskového
svûtla, nebo zhotovte zku‰ební snímky.
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>.

Zábleskov˘ v˘stup bude trvale
zobrazován.

ReÏim ruãního blesku

Spu‰tûní obou trubic s jin˘m v˘stupem
V kroku 3 popsaném na pﬁedcházející stranû proveìte níÏe uveden˘m postupem nastavení rÛzného zábleskového v˘stupu pro zábleskovou trubici A a B.

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka se v˘bûr
zmûní v dále uvedeném sledu:
(OFF)
• Zábleskov˘ v˘stup je zobrazen v pravém
dolním rohu LCD panelu. JestliÏe je
zobrazováno , t˘ká se uveden˘
zábleskov˘ v˘stup zábleskové trubice A.

Pomocí tlaãítka < > nebo < > vyberte
zábleskovou trubici A nebo B, potom
tlaãítkem < > nebo < > nastavte
zábleskov˘ v˘stup.
Nejdﬁíve vyberte zábleskovou trubici, potom
pro tuto trubici nastavte zábleskov˘ v˘stup.
• Zb˘vající kroky se shodují s kroky 6 a 7 na
pﬁedcházející stranû.

Spu‰tûní pouze jedné zábleskové trubice
Stisknûte tlaãítko < > a nastavte zábleskov˘ v˘stup na --. Tím se zabrání, aby vybraná
záblesková trubice byla spu‰tûna.
• Nastavení -- je po nastavení po 1/64. Záblesková trubice, jejíÏ zábleskov˘ v˘stup je
nastaven na --, se nebude spou‰tût. Obû zábleskové trubice v‰ak nelze nastavit na --.
• V zájmu zabránûní pﬁehﬁátí a po‰kození zábleskov˘ch trubic dbejte dále
uveden˘ch omezení pro souvislé fotografování s bleskem. Dosáhnete-li krajní
meze, nechejte pﬁístroj MR-14EX alespoÀ 10 zchladnout.
(1) Pﬁi v˘stupu 1/1 nebo 1/2: max. 15 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
(2) Pﬁi v˘stupu 1/4 aÏ 1/8: max. 20 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
(3) Pﬁi v˘stupu 1/16, 1/32 nebo 1/64: max. 40 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
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Synchronizace na druh˘ch lamelách závûrky
Normálnû se blesk synchronizuje na prvních lamelách závûrky, tj. v okamÏiku plného otevﬁení závûrky. Pﬁi synchronizaci na druh˘ch lamelách
závûrky se blesk spou‰tí tûsnû pﬁed zavﬁením tûchto lamel, tedy na konci
expozice.

1
2

Na fotoaparátu nastavte reÏim
fotografování.
Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < > a na LCD panelu zobrazte
.
VÏdy, kdyÏ jsou tlaãítka < > a < >
stisknuta souãasnû, zmûní se reÏim
synchronizace v tomto sledu:
(OFF)

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona .

• Chcete-li synchronizaci na druh˘ch lamelách závûrky zru‰it, potom souãasn˘m
stisknutím tlaãítek < > a < > pﬁestaÀte na LCD panelu ikonu
zobrazovat.
• S fotoaparátem Rebel G/500N je pﬁi zvolení synchronizace na druh˘ch
lamelách závûrky pouÏit automatick˘ blesk TTL.
• Synchronizace na druh˘ch lamelách závûrky nepracuje, pokud je fotoaparát
nastaven na reÏim
(Plná automatika) nebo na nûkter˘ reÏim ze zóny
programem ﬁízeného snímání.
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Tato kapitola vysvûtluje vestavûné
funkce pﬁístroje MR-14EX pro
bezdrátovou zábleskovou fotografii
s jedním nebo více pﬁídavn˘mi blesky
Speedlite.
• Nastavení bezdrátového zábleskového
systému (→str. 42)
• PouÏívání bezdrátového zábleskového
systému (→str. 45)

4

Bezdrátová
záblesková fotografie
(fotoaparáty typu A)

• V této ãásti je pouÏit jako pﬁíklad fotoaparátu typu A pﬁístroj EOS-1V.
• Pﬁed zaãátkem úkonÛ nastavte hlavní spínaã na fotoaparátu EOS-1V,
makroblesku Lite MR-14EX a blesku Speedlite 550EX do zapnuté polohy.
• Pokyny k ovládání fotoaparátu EOS-1V naleznete v návodu k pouÏívání
k tomuto fotoaparátu.
• Informace k bezdrátovému ovládání s fotoaparáty typu A jin˘mi neÏ EOS-1V
a EOS-3 naleznete na str. 45 v ãásti oznaãené CF .
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Nastavení bezdrátového zábleskového systému
Pokud pouÏijete blesk Speedlite 550EX jako podﬁízenou jednotku, mÛÏete za
pomoci makroblesku Lite MR-14EX sestavit bezdrátov˘ zábleskov˘ systém.

Nastavení pﬁístroje MR-14EX do funkce hlavní jednotky
U systému s bleskem Speedlite 550EX mÛÏe b˘t pﬁístroj MR-14EX nastaven
jako hlavní jednotka, která pﬁená‰í bezdrátovû signály na podﬁízenou jednotku.

1
2

Tlaãítkem <
> na pﬁístroji
MR-14EX vyberte
.
Tlaãítko <
reÏimy

> pﬁepíná v cyklu
.

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka se v˘bûr
zmûní v dále uvedeném sledu:
(OFF)
Zobrazí se

3

a

.

Pomocí tlaãítka <
kanál.

> vyberte

• Kanál vyberte z moÏností 1 aÏ 4.

Dbejte na to, aby na hlavní i podﬁízené jednotce bylo nastaveno stejné ãíslo
kanálu. Jinak se nebude podﬁízená jednotka C spou‰tût.
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Nastavení bezdrátového zábleskového systému

Nastavení blesku 550EX do funkce podﬁízené jednotky
Chcete-li blesk 550EX nastavit jako podﬁízenou jednotku, postupujte podle
pokynÛ na str. 53 v návodu k pouÏívání blesku 550EX.

1
2

Nastavte stejné ãíslo kanálu jako
na hlavní jednotce.
Nastavte ID podﬁízeného blesku
na C.

Rozmístûní bleskÛ a zku‰ební blesk

SLAVE (C)

1

Po sestavení bezdrátového zábleskového
systému rozmístûte podﬁízenou jednotku
C podobnû, jak je znázornûno na
obrázku.
• V interiérech podﬁízenou jednotku umístûte
do 5 m od hlavní jednotky. V exteriérech
jednotku umístûte do vzdálenosti 3 m.
Podﬁízená jednotka by rovnûÏ mûla b˘t
v rozmezí 80° úhlu od ãela hlavní jednotky.
• Pﬁenosov˘ senzor podﬁízené jednotky
nasmûrujte na hlavní jednotku.
• V interiérech se pﬁená‰ené signály mohou
odráÏet od zdí, takÏe umístûní (nasmûrování)
podﬁízené jednotky je víceménû flexibilnûj‰í.
• Mezi hlavní jednotku a podﬁízenou jednotku
neumísÈujte Ïádné pﬁedmûty, jeÏ by mohly
pﬁekáÏet v bezdrátovém pﬁenosu signálÛ.

2

Zkontrolujte, zda svítí pilotní indikátor na
hlavní jednotce a zda podﬁízená jednotka
C je pﬁipravena.
JestliÏe je podﬁízená jednotka pﬁipravena
vytvoﬁit záblesk, bliká její pomocné svûtlo AF.
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Nastavení bezdrátového zábleskového systému

3

Zku‰ební blesk spustíte
stisknutím pilotního indikátoru
(tlaãítka zku‰ebního blesku) na
hlavní jednotce.
Hlavní jednotka i podﬁízená jednotka
by mûly vytvoﬁit záblesk (s v˘stupem
1/64).
• JestliÏe podﬁízená jednotka záblesk
nevytvoﬁí, pﬁemístûte ji blíÏe k hlavní
jednotce a natoãte více na stﬁed
hlavní jednotky. Potom spusÈte
zku‰ební záblesk znovu.

• U bezdrátového zábleskového systému se reÏim blesku (automatick˘ blesk
E-TTL nebo ruãní blesk), zábleskov˘ pomûr, kompenzace zábleskové expozice, FEB, blesk FP a dal‰í nastavení provádûjí na hlavní jednotce. Hlavní
jednotka odesílá v‰echna tato nastavení na podﬁízenou jednotku bezdrátovû.
• Pﬁed zhotovením snímku mÛÏete spustit modelaãní blesk (→str. 29), abyste si
zkontrolovali svûtelné efekty.
• Zku‰ební blesk nemÛÏe b˘t spu‰tûn v dobû ‰esti sekund, kdy je aktivní mûﬁení
na fotoaparátu.
• V reÏimu ruãního blesku se zku‰ební blesk vytváﬁí s ruãnû nastaven˘m
zábleskov˘m v˘stupem.
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PouÏívání bezdrátového zábleskového systému
PouÏívání podﬁízené jednotky C (s fotoaparátem EOS-1 V nebo EOS-3)
Souãasnû mÛÏete spustit záblesk trubice A a B a podﬁízeného blesku C. Správná záblesková
expozice je zaji‰Èována zábleskov˘mi trubicemi A a B (spoleãnû), zatímco podﬁízená jednotka
C (samostatnû) je automaticky nastavena pro dosaÏení správné expozice. Podﬁízená
jednotka C slouÏí k eliminaci stínÛ v pozadí a k vytvoﬁení okolního svûtla.

1

Zkontrolujte, zda je na LCD
panelu zobrazováno

2

Zkontrolujte, zda svítí pilotní
indikátor na hlavní jednotce a také
zda je podﬁízená jednotka C pﬁipravena.

3
4

Zaostﬁete a zhotovte snímek.

• Pokud toto zobrazováno není,
zobrazte to pomocí tlaãítka <
(→str. 42)

.
>.

Zkontrolujte, zda svítí na hlavní
jednotce indikátor potvrzení
zábleskové expozice.

• JestliÏe zábleskov˘ v˘stup zábleskové trubice A nebo B nebo podﬁízeného
blesku C není dostaãující, nebude na hlavní jednotce svítit indikátor potvrzení
zábleskové expozice.
• JestliÏe pouÏijete podﬁízenou jednotku C k pﬁímému osvûtlení objektu, mÛÏe
dojít k pﬁeexponování objektu.
• JestliÏe nastavíte
, nebude podﬁízená jednotka C spu‰tûna.
• V bezdrátovém zábleskovém systému bude hlavní jednotka vÏdy spou‰tût obû
zábleskové trubice A a B. V bezdrátovém zábleskovém systému nelze
spou‰tût pouze jednu trubici.
CF

S fotoaparáty typu A mÛÏete pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-5 spou‰tût
hlavní a podﬁízenou jednotku spoleãnû jako jednu skupinu. (→str. 64)
• Pokud není na hlavní jednotce zobrazováno
, mÛÏete podle potﬁeby
pﬁímo mûnit polohu podﬁízené jednotky.
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MÛÏete rovnûÏ nastavit zábleskov˘ pomûr pro zábleskové trubice
A a B a také kompenzaci zábleskové expozice pro podﬁízenou jednotku C.
Po provedení kroku 1 na pﬁedcházející stranû postupujte podle dále
uveden˘ch pokynÛ.

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte zábleskov˘ pomûr pro
zábleskové trubice A a B.
• Informace, jak nastavit zábleskov˘
pomûr pro trubice A a B, naleznete
na str. 27.
• Na obrázku vlevo je znázornûn
zábleskov˘ pomûr levé a pravé
trubice nastaven˘ na 4:1.
• JestliÏe je zobrazováno
,
mÛÏete kdykoli mûnit zábleskov˘
pomûr.

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte velikost kompenzace
zábleskové expozice podﬁízené
jednotky C.
• Velikost mÛÏe b˘t nastavena aÏ na
±3 kroky s pﬁesností 1/3 nebo 1/2
kroku.
• Zb˘vající kroky se shodují s kroky 2
a 3 na stranû 45.

K nastavování zábleskového pomûru pro trubice A a B a velikosti kompenzace
zábleskové expozice podﬁízené jednotky C mÛÏete rovnûÏ pouÏívat tlaãítko
<
> a tlaãítka < > a < >.
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PouÏívání bezdrátového zábleskového systému

Funkce dostupné u bezdrátového zábleskového systému
V bezdrátovém zábleskovém systému mohou b˘t rovnûÏ pouÏity tyto funkce:
■ Bezdrátové blokování FE
■ Bezdrátová kompenzace zábleskové expozice
■ Bezdrátové posouvání zábleskové expozice (FEB)
■ Bezdrátová vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
• Nastavování v˘‰e uveden˘ch funkcí – viz str. 30 aÏ 37.
• V‰echny v˘‰e uvedené funkce se nastavují na hlavní jednotce. OvladaãÛ na
podﬁízené jednotce není tﬁeba se vÛbec dot˘kat.

Bezdrátov˘ ruãní blesk
S fotoaparáty typu A mÛÏete rovnûÏ nastavit bezdrátov˘ systém ruãního
blesku.

Nastavení zábleskového v˘stupu pro zábleskové trubice A a B a podﬁízen˘ blesk C.
KdyÏ je na hlavní jednotce zobrazováno
, nastavte
zábleskov˘ v˘stup pro trubice A a B. Potom nastavte zábleskov˘ v˘stup
pro podﬁízenou jednotku C. Postup nastavování naleznete v ãásti „Spu‰tûní
obou trubic s jin˘m v˘stupem“ na str. 39.
K urãení správné zábleskové expozice pouÏijte ruãní expozimetr zábleskového
svûtla, nebo zhotovte zku‰ební snímky.

CF

Se v‰emi fotoaparáty typu A mÛÏete pomocí uÏivatelské funkce nastavit
stejn˘ zábleskov˘ v˘stup pro zábleskové trubice A a B a podﬁízen˘ blesk C
(→str. 64).
• Pokud není na hlavní jednotce zobrazováno
, mÛÏete pﬁímo na
hlavní jednotce nastavovat zábleskov˘ v˘stup.
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PouÏívání bezdrátového zábleskového systému

Bezdrátové podﬁízené skupiny
Pﬁi nastavení uÏivatelské funkce C.Fn-5-1 mÛÏete pouÏít pﬁídavné blesky
Speedlite jako podﬁízené jednotky a nastavit jejich ID na A, B nebo C. (→str. 64)
Nastavením více bleskÛ Speedlite na stejné ID podﬁízeného blesku mÛÏete
sestavovat podﬁízené skupiny, napﬁ. za úãelem jasnûj‰ího zábleskového svûtla.
Nastavíte-li podﬁízenou jednotku na ID A, bude tato jednotka spou‰tûna spoleãnû
s trubicí A. KaÏdá podﬁízená skupina je o‰etﬁována jako jeden blesk Speedlite
– v‰echny blesky Speedlite ve skupinû budou se stejn˘mi zábleskov˘mi
nastaveními.
Pro poãet podﬁízen˘ch bleskÛ v jedné skupinû není stanoveno Ïádné omezení.
S fotoaparáty EOS-1 V a EOS-3 mÛÏe b˘t automatické ﬁízení zábleskového
svûtla E-TTL uplatÀováno individuálnû pro kaÏdou ze tﬁí podﬁízen˘ch skupin.
U ostatních fotoaparátÛ typu A se automatické ﬁízení zábleskového svûtla E-TTL
uplatÀuje jednotnû na v‰echny tﬁi skupiny. V reÏimu ruãního blesku umoÏÀují
v‰echny fotoaparáty typu A individuálnû ruãnû ﬁídit jednotlivé skupiny.
Podﬁízená Podﬁízená
jednotka C jednotka C

Skupina C

Podﬁízená
jednotka B

Skupina B
Záblesková trubice B
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Podﬁízená
jednotka A

Skupina A
Záblesková trubice A

JestliÏe je kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX
nasazen na fotoaparát typu B, napﬁ. fotoaparát
EOS-1N, bude zhotovování zábleskov˘ch
fotografií v reÏimu automatického blesku
E-TTL stejnû snadné jako fotografování
s normální automatickou expozicí (AE). V plnû
automatickém reÏimu staãí ke zhotovování
zábleskov˘ch fotografií pouze stisknout spou‰È
závûrky. Nebo mÛÏete nastavit rychlost
závûrky ãi clonu a pﬁitom mít automatickou
zábleskovou expozici. Tímto zpÛsobem
mÛÏete zhotovovat rozmanité zábleskové
fotografie.

5

U fotoaparátu EOS-1N je záblesková expozice
ﬁízena 3zónov˘m systémem automatického
blesku TTL (mûﬁení zábleskového svûtla
odraÏeného od filmu v reálném ãase).

Základní záblesková
fotografie
(fotoaparáty typu B)

• V této ãásti je pouÏit jako pﬁíklad fotoaparátu typu B pﬁístroj EOS-1N.
• Pﬁed zaãátkem úkonÛ nastavte hlavní spínaã na fotoaparátu EOS-1N a makroblesku Lite MR-14EX do zapnuté polohy.
• Pokyny k ovládání fotoaparátu EOS-1N naleznete v návodu k pouÏívání
k tomuto fotoaparátu.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování
Pro automatické zábleskové fotografie TTL staãí nastavit fotoaparát na reÏim
fotografování P (program AE), (AE s prioritou clony) nebo
(ruãní expozice). Pro
opravdovou zábleskovou detailní fotografii doporuãujeme zvolit reÏim
nebo .
* Stisknete-li úplnû spou‰È závûrky, pouÏije se automatické zábleskové mûﬁení TTL
(svûtlo odraÏené od filmu je mûﬁeno a pﬁi dosaÏení dostateãného mnoÏství svûtla je
záblesk ukonãen) k ﬁízení zábleskové expozice zaloÏenému na zábleskové clonû.

ReÏim Program AE a automatick˘ blesk TTL
Nastavte fotoaparát na reÏim fotografování – pﬁístroj automaticky nastaví
zábleskovou clonu a rychlost závûrky. MÛÏete se tedy plnû koncentrovat
na zábûr.

1
2

ReÏim fotografování na
fotoaparátu nastavte na

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.

.

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

• JestliÏe fotoaparát má plnû automatick˘ reÏim
a je do tohoto reÏimu
nastaven, bude rychlost závûrky a clona nastavována stejn˘m zpÛsobem jako
v reÏimu
(program AE).
• JestliÏe je s makrobleskem Lite MR-14EX pouÏit reÏim
(AE s nastavením
hloubky ostrosti), bude to totéÏ, jako by byl pouÏit reÏim .
• JestliÏe je k nastavení rychlosti závûrky pouÏit reÏim
(AE s prioritou
rychlosti závûrky), bude fotoaparát nastavovat zábleskovou clonu automaticky.
ProtoÏe v tomto reÏimu nemÛÏete nastavovat poÏadovanou clonu sami, není
tento reÏim pro detailní zábleskovou fotografii doporuãován.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování

: AE s prioritou clony a automatick˘ blesk TTL
Tento reÏim je v˘hodn˘ pﬁi poÏadavku kontroly nad hloubkou ostrosti pﬁi
zábleskov˘ch fotografiích. UmoÏÀuje rovnûÏ dosáhnout správné expozice
objektu i pozadí. V tomto reÏimu nastavujete clonu a fotoaparát
automaticky zvolí vhodnou rychlost závûrky pro správnou expozici pozadí.
Systém automatického blesku TTL zajistí správnou zábleskovou expozici
s ohledem na vámi nastavenou clonu.

Av

1

Na fotoaparátu nastavte reÏim
fotografování
a zvolte clonu.

2

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

Pﬁi nízkém osvûtlení bude zvolena pomalá rychlost závûrky. PouÏijte stativ.
JestliÏe bliká nejvy‰‰í hodnota rychlosti závûrky, bude pozadí pﬁeexponováno.
Obdobnû, jestliÏe bliká nejniÏ‰í rychlost závûrky (30“), bude pozadí podexponováno. V takov˘ch pﬁípadech zmûÀte clonu tak, aby zobrazovaná hodnota
rychlosti závûrky pﬁestala blikat.
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PouÏívání blesku s reÏimy fotoaparátu pro fotografování

: Ruãní nastavení expozice a automatick˘ blesk TTL
V tomto reÏimu nastavujete rychlost závûrky i clonu. Systém
automatického blesku TTL ﬁídí zábleskovou expozici s ohledem na vámi
nastavenou clonu. ¤ádná expozice pozadí je dána nastavením clony
a rychlosti závûrky.

M

1

Nastavte fotoaparát na reÏim
fotografování
a zvolte
poÏadovanou clonu a rychlost
závûrky.
• Nastavte poÏadovanou clonu a dále
rychlost závûrky v rozsahu 30 sekund
aÏ nejvy‰‰í synchronizovaná rychlost.
Zvolit mÛÏete rovnûÏ trvalé otevﬁení
závûrky (buLb).

2

Na makroblesku Lite MR-14EX
nastavte reÏim blesku
.

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

U fotoaparátÛ EOS-1N a EOS-1 mÛÏete zkontrolovat úroveÀ expozice pozadí
pohledem na indikátor expoziãní úrovnû v hledáãku.
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V této kapitole jsou vysvûtleny roz‰íﬁené
funkce kruhového makroblesku Lite
MR-14EX. Jedná se o tyto funkce:
• V˘bûr zábleskové trubice (→str. 54)
• Kompenzace zábleskové expozice
(→str. 56)
• FEB (posouvání zábleskové expozice)
(→str.58)
• ReÏim ruãního blesku (→str. 60)
• Synchronizace na druh˘ch lamelách
závûrky (→str. 62)
• Bezdrátov˘ ruãní blesk (→str. 63)

6

Pokroãilá záblesková
fotografie
(fotoaparáty typu B)

• V této ãásti je pouÏit jako pﬁíklad fotoaparátu typu B pﬁístroj EOS-1N.
• Pﬁed zaãátkem úkonÛ nastavte hlavní spínaã na fotoaparátu EOS-1N a makroblesku Lite MR-14EX do zapnuté polohy.
• Pokyny k ovládání fotoaparátu EOS-1N naleznete v návodu k pouÏívání
k tomuto fotoaparátu.
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V˘bûr zábleskové trubice
Spou‰tûním pouze jedné nebo obou ze zábleskov˘ch trubic mÛÏete
vytváﬁet stíny a plastické svûtelné efekty.
* Musí b˘t nastaven reÏim blesku
* JestliÏe nastavíte reÏim blesku

MACRO RING LITE MR-12EX

.
, potom postupujte podle pokynÛ na str. 61.

Oznaãení zábleskové trubice (ID) je „A“ pro levou
trubici a „B“ pro pravou trubici pﬁi pohledu na
zábleskov˘ krouÏek zezadu.

Spu‰tûna je pouze
záblesková trubice A.

Spu‰tûny jsou obû
zábleskové trubice.

1

Stisknûte tlaãítko <

2

Pomocí tlaãítka < > nebo <
vyberte zábleskovou trubici
(trubice).

Zobrazí se ikony

•

54

Spu‰tûna je pouze
záblesková trubice B.

>.
a

.

: Spou‰tût se bude
: Spou‰tût se bude
.
: Spou‰tût se bude
.

a

>

.

V˘bûr zábleskové trubice

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

Zábleskov˘ pomûr nelze nastavovat. MÛÏete spou‰tût obû zábleskové trubice
se stejn˘m v˘stupem nebo pouze jednu ze zábleskov˘ch trubic.

Rovnomûrn˘ modelaãní blesk
Nastavte uÏivatelskou funkci C.Fn-4-1 (→str. 64). Potom mÛÏete stisknutím
tlaãítka zku‰ebního blesku spustit modelaãní blesk, kter˘ vám umoÏní pﬁed
zhotovením snímku zkontrolovat svûtelné efekty a stíny.
* Modelaãní blesk bude produkován 1 sekundu ve frekvenci 70 Hz.
V zájmu zabránûní pﬁehﬁátí a po‰kození zábleskov˘ch trubic nespou‰tûjte
modelaãní blesk v jednom sledu více neÏ 10x. Po 10 spu‰tûních modelaãního
blesku nechejte zaﬁízení MR-14EX alespoÀ 10 minut zchladnout.
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Kompenzace zábleskové expozice
S pﬁístrojem MR-14EX mÛÏete nastavit kompenzaci zábleskové expozice
aÏ ±3 kroky s pﬁesností 1/3 kroku (nebo nûkter˘ch fotoaparátÛ s pﬁesností
1/2 kroku). Souãasnû mÛÏete pﬁi zábleskovém snímku nastavit na
fotoaparátu kompenzaci expozice, kterou ﬁídíte expoziãní úroveÀ pozadí.

1

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

Tlaãítko mûní blikající v˘bûr v tomto
sledu:
(OFF)
Bude blikat ikona
a velikost
kompenzace zábleskové expozice.
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2

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte poÏadovanou hodnotu
kompenzace zábleskové
expozice.

3

Stisknûte tlaãítko <

4

Zaostﬁete na objekt.

>.

Zobrazí se ikona
a velikost
kompenzace zábleskové expozice.

Pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky do
poloviny se v dolní ãásti hledáãku
zobrazí ikona .

Kompenzace zábleskové expozice

5

Zhotovte snímek.
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazují ikony
a .

• Kompenzace zábleskové expozice nastavená na makroblesku Lite MR-14EX
potlaãuje nastavení kompenzace zábleskové expozice na fotoaparátu.
• V kroku 3 mÛÏete místo stisknutí tlaãítka <
> stisknout spou‰È závûrky
do poloviny, aby se nastavila kompenzace zábleskové expozice.
• JestliÏe zhotovíte snímek bûhem kroku 2 (tj. v dobû, kdy je‰tû bliká velikost
kompenzace zábleskové expozice), uplatní se ve snímku taková kompenzace
zábleskové expozice, jaká bliká.
• JestliÏe je objekt mal˘ a pozadí je pﬁíli‰ tmavé nebo daleko, nemusí
kompenzace zábleskové expozice zajistit dosaÏení poÏadovaného v˘sledku.
V takovém pﬁípadû pouÏijte reÏim ruãního blesku. (→str. 60)

Jak kompenzace expozice ovlivÀuje zábleskovou fotografii
Vliv
TTL, kompenzace zábleskové expozice Zmûní zábleskovou expozici objektu.
AE, kompenzace expozice

Zmûní expozici pozadí.

Zmûna nastavení citlivosti
filmu ISO

Zmûní zábleskovou expozici (objekt) i expozici pozadí.
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FEB (posouvání zábleskové expozice)
ÚroveÀ zábleskové expozice mÛÏete automaticky mûnit pﬁi zachování
stejné úrovnû expozice pozadí. Tﬁi zábleskové snímky lze posouvat aÏ ±3
kroky s pﬁesností nastavení 1/3 kroku (nebo u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2
kroku) takto: správná expozice, podexponováno a pﬁeexponováno. Po
zhotovení v‰ech tﬁí zábleskov˘ch snímkÛ s posunutím expozice se FEB
automaticky zru‰í.

Správná expozice

Podexponováno s krokem –1

1

Pﬁeexponováno s krokem +1

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

Tlaãítko <
> mûní blikající
v˘bûr v tomto sledu:
(OFF)
Bude blikat ikona
a velikost
posouvání zábleskové expozice.

2
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Pomocí tlaãítka < > nebo < >
nastavte velikost posouvání
zábleskové expozice.

FEB (posouvání zábleskové expozice)

3

Stisknûte tlaãítko <

4

Zaostﬁete na objekt.

5

Zhotovte snímek.

6

Zopakováním krokÛ 4 aÏ 6
zhotovte zb˘vající dva snímky
s posunutím zábleskové expozice.

>.

LCD panel pﬁístroje MR-14EX bude
zobrazovat stejné údaje jako na
obrázku vlevo.

Pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky do
poloviny se v dolní ãásti hledáãku
zobrazí ikona .
• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazují ikony
a .

• Po zhotovení v‰ech tﬁí snímkÛ se
automaticky nastavení FEB zru‰í.

FEB nemÛÏe b˘t pouÏíváno s Ïádn˘m nastavením kompenzace zábleskové expozice na fotoaparátu.
• Pﬁed zhotovením snímku se ujistûte, Ïe svítí na pﬁístroji MR-14EX pilotní
indikátor nebo Ïe je v hledáãku zobrazována ikona . Doporuãujeme pouÏívat
reÏim posouvání filmu
(jednotlivé snímky).
• I kdyÏ není blesk pﬁipraven, mÛÏete stále zhotovovat snímky v normálním
reÏimu AE. Jakmile je blesk pﬁipraven, mÛÏete obnovit zhotovování
posouvan˘ch zábleskov˘ch fotografií.
Pﬁístroj MR-14EX umoÏÀuje nastavovat spoleãnû FEB a kompenzaci
zábleskové expozice. V tomto pﬁípadû se velikost FEB posune podle nastavené
velikosti kompenzace zábleskové expozice.
CF

UÏivatelská funkce C.Fn-1 umoÏÀuje zabránit automatickému zru‰ení nastavení
FEB po zhotovení v‰ech tﬁí snímkÛ s posouváním zábleskové expozice. (→str. 64)

CF

UÏivatelská funkce C.Fn-2 umoÏÀuje zmûnit poﬁadí snímkÛ s posouváním
zábleskové expozice. (→str. 64)
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ReÏim ruãního blesku
V reÏimu ruãního blesku mÛÏete nastavit zábleskov˘ v˘stup od 1/1 (pln˘) po
1/64 s pﬁesností nastavení jeden krok. Zábleskové trubice budou spou‰tûny
v nûkteré z tûchto tﬁí konfigurací: 1. Obû trubice se stejn˘m v˘stupem; 2.
trubice A s jin˘m v˘stupem od trubice B; 3. pouze jedna z trubic.

Spu‰tûní obou trubic se stejn˘m v˘stupem

1
2
3
4
5
6
7

ReÏim fotografování na fotoaparátu nastavte na
nebo

.

Tlaãítkem <
> na pﬁístroji
MR-14EX vyberte .
Tlaãítko <
reÏimy

a

> pﬁepíná v cyklu
.

Stisknûte tlaãítko <

>.

Hodnota zábleskového v˘stupu bude
blikat.

Pomocí tlaãítka < > nebo < > nastavte poÏadovan˘ zábleskov˘ v˘stup.
Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka se zábleskov˘
v˘stup zv˘‰í nebo sníÏí o jeden krok.

Stisknûte znovu tlaãítko <
Na fotoaparátu nastavte clonu.
Zaostﬁete a zhotovte snímek.

• Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona
(pﬁipravenost blesku).

K urãení správné zábleskové expozice pouÏijte ruãní expozimetr zábleskového
svûtla, nebo zhotovte zku‰ební snímky.
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>.

Zábleskov˘ v˘stup bude trvale
zobrazován.

ReÏim ruãního blesku

Spu‰tûní obou trubic s jin˘m v˘stupem
Po provedení kroku 3 popsaném na pﬁedcházející stranû proveìte níÏe uveden˘m
postupem nastavení rÛzného zábleskového v˘stupu pro zábleskovou trubici A a B.

Stisknûte tlaãítko <
berte
.

> a vy-

S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka se v˘bûr
zmûní v dále uvedeném sledu::
(OFF)
• Zábleskov˘ v˘stup je zobrazen v pravém
dolním rohu LCD panelu. JestliÏe je
zobrazováno , t˘ká se uveden˘
zábleskov˘ v˘stup zábleskové trubice A.

Pomocí tlaãítka < > nebo < >
vyberte zábleskovou trubici A nebo B,
potom tlaãítkem < > nebo < >
nastavte zábleskov˘ v˘stup.
Nejdﬁíve vyberte zábleskovou trubici, potom
pro tuto trubici nastavte zábleskov˘ v˘stup.
• Zb˘vající kroky se shodují s kroky 6 a 7 na
pﬁedcházející stranû.

Spu‰tûní pouze jedné zábleskové trubice
Stisknûte tlaãítko < > a nastavte zábleskov˘ v˘stup na --. Tím se zabrání, aby vybraná
záblesková trubice byla spu‰tûna.
• Nastavení -- je po nastavení po 1/64. Záblesková trubice, jejíÏ zábleskov˘ v˘stup je
nastaven na --, se nebude spou‰tût. Obû zábleskové trubice v‰ak nelze nastavit na --.
V zájmu zabránûní pﬁehﬁátí a po‰kození zábleskov˘ch trubic dbejte dále
uveden˘ch omezení pro souvislé fotografování s bleskem. Dosáhnete-li krajní
meze, nechejte pﬁístroj MR-14EX alespoÀ 10 zchladnout.
(1) Pﬁi v˘stupu 1/1 nebo 1/2: max. 15 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
(2) Pﬁi v˘stupu 1/4 aÏ 1/8: max. 20 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
(3) Pﬁi v˘stupu 1/16, 1/32 nebo 1/64: max. 40 souvisl˘ch zábleskov˘ch fotografií.
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Synchronizace na druh˘ch lamelách závûrky
Normálnû se blesk synchronizuje na prvních lamelách závûrky, tj. v okamÏiku plného otevﬁení závûrky. Pﬁi synchronizaci na druh˘ch lamelách
závûrky se blesk spou‰tí tûsnû pﬁed zavﬁením tûchto lamel, tedy na konci
expozice.

1
2

Na fotoaparátu nastavte reÏim
fotografování.
Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
and < > a na LCD panelu
zobrazte
.
VÏdy, kdyÏ jsou tlaãítka < > a < >
stisknuta souãasnû, zmûní se reÏim
synchronizace v tomto sledu:
(OFF)

3

Zaostﬁete a zhotovte snímek.
Zkontrolujte pﬁed zhotovením snímku,
zda se v hledáãku zobrazuje ikona .

• Chcete-li synchronizaci na druh˘ch lamelách závûrky zru‰it, potom souãasn˘m
stisknutím tlaãítek < > and < > pﬁestaÀte na LCD panelu ikonu
zobrazovat.
• Synchronizace na druh˘ch lamelách závûrky nepracuje, pokud je fotoaparát
nastaven na reÏim
(Plná automatika) nebo na nûkter˘ reÏim ze zóny
programem ﬁízeného snímání.
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Bezdrátov˘ ruãní blesk
S fotoaparáty typu B mÛÏete rovnûÏ nastavit bezdrátov˘ systém ruãního
blesku.
* Bezdrátov˘ zábleskov˘ systém nastavte stejn˘m postupem jako pro fotoaparáty
typu A, kter˘ je popsán na str. 42 aÏ 44.
* Bezdrátov˘ automatick˘ blesk není moÏn˘.

Nastavení zábleskového v˘stupu pro zábleskové trubice A a B a podﬁízen˘ blesk C.
KdyÏ je na hlavní jednotce zobrazováno
, nastavte zábleskov˘ v˘stup pro
trubice A a B. Potom nastavte zábleskov˘ v˘stup pro podﬁízenou jednotku C. Postup
nastavování naleznete v ãásti „Spu‰tûní obou trubic s jin˘m v˘stupem“ na str. 61.
K urãení správné zábleskové expozice pouÏijte ruãní expozimetr zábleskového
svûtla, nebo zhotovte zku‰ební snímky.

CF

Se v‰emi fotoaparáty typu B mÛÏete pomocí uÏivatelské funkce nastavit stejn˘
zábleskov˘ v˘stup pro zábleskové trubice A a B a podﬁízen˘ blesk C (→str. 64).
• Pokud není na hlavní jednotce zobrazováno
, mÛÏete pﬁímo na hlavní
jednotce nastavovat zábleskov˘ v˘stup.

Bezdrátové podﬁízené skupiny
Podﬁízená Podﬁízená
jednotka C jednotka C

Skupina C

Podﬁízená
jednotka B

Skupina B
Záblesková trubice B

Podﬁízená
jednotka A

Skupina A
Záblesková trubice A

Nastavíte-li uÏivatelskou funkci C.Fn-5-1,
mÛÏete pouÏívat pﬁídavné blesky Speedlite
a nastavit jejich ID podﬁízeného blesku na A,
B nebo C (→str. 65). Nastavením více bleskÛ
Speedlite na stejné ID podﬁízeného blesku
mÛÏete sestavovat podﬁízené skupiny, napﬁ.
za úãelem jasnûj‰ího zábleskového svûtla.
Nastavíte-li podﬁízenou jednotku na ID A,
bude tato jednotka spou‰tûna spoleãnû
s trubicí A. KaÏdá podﬁízená skupina je
o‰etﬁována jako jeden blesk Speedlite
– v‰echny blesky Speedlite ve skupinû budou
se stejn˘mi zábleskov˘mi nastaveními. Pro
poãet podﬁízen˘ch bleskÛ v jedné skupinû
není stanoveno Ïádné omezení.
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UÏivatelské funkce
UÏivatelské funkce umoÏÀují uÏivatelsky upravit chování makroblesku Lite
MR-14EX podle va‰ich preferencí.

Nastavení uÏivatelské funkce

1

Stisknûte alespoÀ na 2 sekundy
tlaãítko <
>.

2

Stisknûte tlaãítko <

3

UÏivatelskou funkci nastavte
pomocí tlaãítka < > nebo < >.

4
5

Stisknûte tlaãítko <

Na LCD panelu se zobrazí ikona
,
ãíslo uÏivatelské funkce a ãíslo jejího
nastavení.

>.

âíslo uÏivatelské funkce a ãíslo
nastavení zaãnou blikat.
KaÏdé stisknutí tlaãítka zpÛsobí
zobrazení dal‰ího ãísla uÏivatelské
funkce, a to v rozsahu F1 aÏ F7.

Podle va‰ich potﬁeb nastavte 0 nebo 1.

>.

Zobrazování pﬁestane blikat a uÏivatelská funkce se nastaví.

Stisknûte tlaãítko <
tlaãítko <
>.

> nebo

Makroblesk Lite MR-14EX je nyní
pﬁipraven na fotografování.
• Tlaãítko <
> není potﬁeba drÏet
stisknuté 2 sekundy nebo více.

JestliÏe je nastavena nûkterá uÏivatelská funkce, je vÏdy na LCD panelu
zobrazována ikona
.
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UÏivatelské funkce

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí
Funkce
Zru‰ení FEB na konci
Sekvence FEB

âíslo
âíslo
uÏivatelské
nast.
funkce
C.Fn-1
C.Fn-2

Systém zábleskového mûﬁení

C.Fn-3

Tlaãítko zku‰ebního blesku

C.Fn-4

Bezdrátové ﬁízení podﬁízen˘ch jednotek
Modelaãní blesk se zábleskov˘m pomûrem
Zdroj napájení pro nabíjení blesku

C.Fn-5
C.Fn-6
C.Fn-7

Popis

0

Povoleno

1

Zakázáno (FEB se nezru‰í)

0

Správná expozice, podexponováno, pﬁeexponováno

1

Podexponováno, správná expozice, pﬁeexponováno

0

Automatick˘ blesk E-TTL

1

Automatick˘ blesk TTL

0

S autom. bleskem E-TTL spou‰tûno v plném v˘stupu
S ruãním bleskem spou‰tûno v nastaveném v˘stupu

1

Rovnomûrn˘ modelaãní blesk

0

Pouze podﬁízené jednotky C

1

Podﬁízené jednotky A, B a C

0

Povoleno

1

Zakázáno (prohlíÏení hloubky ostrosti)

0

Interní + externí zdroj napájení

1

Pouze externí zdroj napájení

C.Fn-4: Nastavení této funkce na „1“ umoÏÀuje se v‰emi fotoaparáty EOS vytváﬁet modelaãní
blesk s rovnomûrn˘m v˘stupem. JestliÏe jsou nastaveny obû trubice na spu‰tûní,
budou mít obû pﬁi modelaãním blesku stejn˘ v˘stup.
C.Fn-5: Je-li tato funkce nastavena na „1“, budou se spou‰tût podﬁízené jednotky s nastaven˘m
ID na A nebo B jako souãást stejné podﬁízené skupiny spoleãnû se zábleskovou trubicí
A nebo B.
C.Fn-7: JestliÏe je pﬁipojen externí napájecí akumulátor, pouÏije makroblesk Lite MR-14EX
k nabíjení blesku interní i externí napájecí zdroj. Interní napájecí zdroj se v‰ak mÛÏe
vybít dﬁíve neÏ externí napájecí zdroj, a tím zabránit spu‰tûní blesku. Nastavíte-li tuto
uÏivatelskou funkci na „1“, bude pﬁístroj MR-14EX pouÏívat k nabíjení blesku pouze
externí napájecí zdroj, ãímÏ se prodlouÏí Ïivotnost interního napájecího zdroje.

• Nastavení uÏivatelské funkce C.Fn-3-1 zabrání pouÏívat bezdrátov˘ automatick˘
blesk s fotoaparáty typu A.
• JestliÏe nastavíte C.Fn-5-1, nemÛÏete spou‰tût pouze jednu zábleskovou trubici.
S fotoaparáty typu B bude nastaven vÏdy automatick˘ blesk TTL bez ohledu na
nastavení funkce C.Fn-3.
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Systém kruhového makroblesku Lite MR-14EX

1

2
8
3
7

9

0
4

e

w

r
t
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q

5

6

Vlevo znázornûné pﬁíslu‰enství
umoÏÀuje drátové automatické
zábleskové osvûtlení TTL s více blesky
Speedlite.
q TTL adaptér 3 patice pro
pﬁíslu‰enství
w TTL distributor
e Adaptér OA-2 pro pﬁíslu‰enství
mimo patici fotoaparátu
r Propojovací ‰ÀÛra 60
t Propojovací ‰ÀÛra 300

Systém kruhového makroblesku Lite MR-14EX

1
2
3

Kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX
Propojovací ‰ÀÛra ET (dodávaná s tranzistorov˘m akumulátorem E)
Tranzistorov˘ akumulátor E
UmoÏÀuje vloÏit zásobník baterií TP nebo niklokadmiov˘ akumulátor TP.

4

Zásobník baterií TP
UmoÏÀuje vloÏit ‰est alkalick˘ch baterií velikosti C.

5

Niklokadmiov˘ akumulátor TP
Niklokadmiov˘ akumulátor urãen˘ pro tranzistorov˘ akumulátor E.
Zkracuje dobu opûtovného nabití blesku na úroveÀ vysokonapûÈové baterie.
Opakované pouÏívání umoÏÀuje dobíjení nabíjeãkou TP niklokadmiov˘ch baterií.

6

Nabíjeãka TP niklokadmiov˘ch baterií
Jednoúãelová nabíjeãka pro niklokadmiov˘ akumulátor TP. Doba nabíjení je
pﬁibliÏnû 15 hodin.

7

Kompaktní napájecí akumulátor CP-E2
Mal˘ a lehl˘ externí napájecí zdroj. PouÏívá ‰est alkalick˘ch nebo
niklokadmiov˘ch baterií velikosti AA. MÛÏe rovnûÏ pouÏívat lithiové baterie.

8
9

Speedlite 550EX (podﬁízená jednotka)
Ministojan (dodávan˘ s bleskem 550EX)
Ministojan pro blesk 550EX nastaven˘ jako podﬁízená jednotka. Objímka pro
stativ se nachází vespod.

0

Propojovací ‰ÀÛra 2 pro pﬁipojení mimo patici fotoaparátu
UmoÏÀuje zábleskové osvûtlení s bleskem mimo patici fotoaparátu ve
vzdálenosti aÏ 60 cm. PouÏívat lze v‰echny funkce blesku.
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Pokyny k odstraÀování problémÛ
Blesk se nespustí.

Instalaãní patice makroblesku Lite MR-14EX není ﬁádnû nasazena do patice
pro pﬁíslu‰enství fotoaparátu.
Instalaãní patici blesku zasuÀte úplnû do patice pro pﬁíslu‰enství fotoaparátu. (→str.13)
Kontakty na patici pro pﬁíslu‰enství fotoaparátu nebo makroblesku Lite MR-14EX jsou ‰pinavé.
Kontakty oãistûte. (→str. 13)

Blesk se nespustí ani
po pﬁipojení externího
napájecího zdroje
s nov˘mi bateriemi.

Do makroblesku Lite MR-14EX nejsou vloÏeny baterie.
VloÏte baterie do pﬁístroje MR-14EX. (→str. 10)

Snímky jsou
podexponovány (nebo
pﬁeexponovány).

Byla nastavena kompenzace zábleskové expozice.
Zru‰te nastavení kompenzace zábleskové expozice. (→str. 32, 56)

Není moÏné
spou‰tût pouze
jednu zábleskovou
trubici.

Byla nastavena uÏivatelská funkce C.Fn-5-1.
Nastavte uÏivatelskou funkci C.Fn-5-0. (→str. 64)

Napájení se automaticky
vypne, pokud se pﬁístroj
MR-14EX nepouÏívá.

Hlavní spínaã je nastaven v poloze SE.
Hlavní spínaã nastavte do polohy ON. (→str. 15)
Stisknûte tlaãítko zku‰ebního blesku. (→str. 16)

Makroblesk Lite
MR-14EX nelze
sejmout z patice
pro pﬁíslu‰enství.

Zaji‰Èovací matka nebyla dostateãnû povolena.
Zaji‰Èovací matku povolte tak, aby se zaji‰Èovací kolík zasunul.
(→str. 13)

Bezdrátov˘ automatick˘ blesk nepracuje, pﬁestoÏe je pouÏit
fotoaparát typu A.

Byla nastavena uÏivatelská funkce C.Fn-3-1.
Nastavte uÏivatelskou funkci C.Fn-3-0. (→str. 64)

Podﬁízená jednotka
se nespustí.

Voliã dálkového ovládání na podﬁízené jednotce je nastaven do polohy OFF nebo MASTER.
Voliã nastavte do polohy
(→str. 16 návodu k pouÏívání blesku 550EX).

Baterie v makroblesku Lite MR-14EX jsou vybité.
VloÏte nové baterie do pﬁístroje MR-14EX. (→str. 10)

Bylo nastaveno
Nastavte

(
. (→ str. 27, 39, 61)

)

Podﬁízená jednotka není v dosahu bezdrátového ovládání hlavní jednotky.
Podﬁízenou jednotku umístûte tak, aby byla v dosahu bezdrátového
ovládání hlavní jednotky. (→str. 43, 63)
Podﬁízená jednotka není v dosahu signálÛ hlavní jednotky pro bezdrátové ﬁízení.
Pﬁenosov˘ senzor podﬁízené jednotky nasmûrujte na hlavní jednotku.
(→str. 43, 63)
Pﬁi pouÏití
podﬁízené jednotky
C jsou snímky
pﬁeexponovány.
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Podﬁízená jednotka C je nasmûrována pﬁímo na objekt.
Podﬁízenou jednotku C pouÏívejte jin˘m zpÛsobem. (→str. 43)

Specifikace
Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blesk urãen˘ pro detailní fotografii, prstencového typu se dvû zábleskov˘mi
trubicemi, funkce bezdrátového vysílání/pﬁíjmu a automatické zábleskové
ﬁízení E-TTL/TTL
Kompatibilní fotoaparáty . . . .Fotoaparáty EOS typu A (pro automatické ﬁízení zábleskového svûtla E-TTL)
Fotoaparáty EOS typu B (pro automatické ﬁízení zábleskového svûtla TTL)
Kompatibilní objektivy . . . . . .EF 50 mm f/2.5 COMPACT MACRO, EF 100 mm f/2.8 MACRO USM, EF 100
mm f/2.8 MACRO, EF 180 mm f/3.5L MACRO USM a MP-E 65 mm f/2.8 1-5x
Zábleskové pokrytí . . . . . . . .80° vertikálnû, 80° horizontálnû
Smûrné ãíslo . . . . . . . . . . . . .(→str. 71)
Poãet zábleskÛ a doba nabití blesku . .(→str. 11, 12)
ReÏimy blesku . . . . . . . . . . . .(1) Automatick˘ blesk E-TTL (s fotoaparáty typu A)
• Blokování FE, kompenzace zábleskové expozice, FEB, ﬁízení
zábleskového pomûru
(2) Automatick˘ blesk TTL (s fotoaparáty typu B)
• Kompenzace zábleskové expozice, FEB
(3) Ruãní blesk (s fotoaparáty A/B)
• 1/1–1/64, nastavování pln˘mi kroky, 7 krokÛ
ReÏim spou‰tûní . . . . . . . . . .(1) Normální blesk
(2) Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
(3) Zku‰ební blesk
(4) Modelaãní blesk
• S uÏivatelskou funkcí C.Fn-6-0: Modelaãní blesk se zábleskov˘m
pomûrem (s fotoaparáty EOS-1V, EOS-3)
• U uÏivatelskou funkcí C.Fn-4-1: Rovnomûrn˘ modelaãní blesk (se v‰emi
fotoaparáty EOS)
(5) PﬁedbûÏné zábleskové svûtlo
ReÏim spou‰tûní
zábleskov˘ch trubic . . . . . . . .(1) Spou‰tûní obou zábleskov˘ch trubic
Obû zábleskové trubice spou‰tûny se stejn˘m v˘stupem (automatick˘ blesk
E-TTL/TTL)
Obû zábleskové trubice spou‰tûny podle zábleskového pomûru (automatick˘
blesk E-TTL)
Obû zábleskové trubice spou‰tûny ruãnû (ruãní blesk)
(2) Spou‰tûní pouze jedné zábleskové trubice (v‰echny reÏimy blesku)
Spou‰tûna je pouze záblesková trubice A nebo B.
Vysokorychlostní synchronizace . . .MoÏná v reÏimu automatického blesku E-TTL a v reÏimu ruãního blesku
Kompenzace zábleskové expozice . . . .(1) Automatická kompenzace: Automatická redukce zábleskového v˘stupu
pro doplÀkov˘ blesk
(2) Ruãní nastavení kompenzace zábleskové expozice makrobleskem Lite
MR-14EX: AÏ ±3 kroky s pﬁesností nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku
(3) Ruãní nastavení kompenzace zábleskové expozice fotoaparátem: AÏ ±3
nebo ±2 kroky s pﬁesností nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku
FEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nastavitelné pomocí makroblesku Lite MR-14EX: AÏ ±3 kroky s pﬁesností
nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku
¤ízení zábleskového pomûru trubic A:B . . .1:8 - 1:1 - 8:1, s krokem 1/2, 13 krokÛ
Synchronizace na lamelách závûrky . . .MoÏnost synchronizace na prvních nebo na druh˘ch lamelách závûrky
Indikátor pﬁipravenosti blesku . . . .âerven˘ pilotní indikátor
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Specifikace

Dosah blesku
(pﬁi f/2.8, ISO 100) . . . . . . . .(1) Normální blesk: PﬁibliÏnû 20 mm – 5 m
(2) Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP): PﬁibliÏnû 20 mm – 2,2 m
Potvrzení zábleskové expozice . .Pilotní indikátor svítí Ïlutozelenû (3 sekundy) bezprostﬁednû po zhotovení snímku
Synchronizovaná rychlost . . .(→str. 72)
Trvání blesku . . . . . . . . . . . . .(1) Normální blesk: 1,4 ms nebo ménû
(2) Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP): 26 ms nebo ménû
Teplota chromatiãnosti . . . . .PﬁibliÏnû 5500 K (ekvivalent denního svûtla)
Zaostﬁovací svûtla . . . . . . . . .Pokrytí: 40° vertikálnû, 45° horizontálnû
Doba svícení: pﬁibliÏnû 20 s
Bezdrátové funkce
Vysílací systém
Optické pulzní vysílání
Konfigurace
Fotoaparát EOS, makroblesk Lite MR-14EX a blesk 550EX (jako podﬁízená
jednotka)
¤ízení spou‰tûní
Podﬁízené jednotky jsou centrálnû ﬁízeny nadﬁízenou jednotkou MR-14EX
Podﬁízené skupiny
[automatick˘ blesk E-TTL]
S fotoaparáty EOS-1V a EOS-3: max. 3 skupiny (A, B, C)
S dal‰ími fotoaparáty typu A: 1 skupina (bez ID)
[ruãní blesk]
Max. 3 skupiny (A, B, C) s fotoaparáty typu A a B
ReÏimy blesku
(1) Automatick˘ blesk E-TTL (s fotoaparáty typu A)
(2) Ruãnû nastavovan˘ automatick˘ blesk (s fotoaparáty typu A/B)
Kanály
1 aÏ 4
Vysílací úhel
Stejn˘ jako zábleskové pokrytí
Dosah ovládání (s podﬁízenou
jednotkou nasmûrovanou pﬁímo
na hlavní jednotku)
V interiéru: pﬁibliÏnû 20 cm – 5 m
V exteriéru: pﬁibliÏnû 20 cm – 3 m
Citlivost filmu . . . . . . . . . . . . .Nastavována automaticky podle nastavení fotoaparátu (ISO 6 – 6400)
UÏivatelské funkce . . . . . . . .(→str. 64)
Hlavní spínaã . . . . . . . . . . . . .3 polohy: OFF (vypnuto), ON (zapnuto), SE (úspora energie; vypíná po 90
sekundách neãinnosti)
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . .[Interní napájecí zdroje] (→str. 11)
(1) âtyﬁi alkalické baterie velikosti AA
(2) âtyﬁi Ni-Cd baterie velikosti AA
• âtyﬁi lithiové a niklohydridní baterie velikosti AA lze rovnûÏ pouÏít.
[Externí napájecí zdroje] (→str. 12, 66)
(1) Kompaktní napájecí akumulátor CP-E2
(2) Tranzistorov˘ akumulátor E
Rozmûry . . . . . . . . . . . . . . . .¤ídicí jednotka 74,0 (W) x 125,9 (H) x 97,4 (D) mm
Zábleskov˘ krouÏek 112,8 (W) x 126 (H) x 25,6 (D) mm
Délka ‰ÀÛry . . . . . . . . . . . . . .PﬁibliÏnû 25 cm
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . .430 g (bez baterií)
• Specifikace jsou zaloÏeny na testovacím kritériu Canon.
• Zmûna specifikací a vzhledu produktu vyhrazena bez oznámení.
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Specifikace

Smûrné ãíslo
[Normální blesk]
Zábleskov˘ v˘stup
Smûrné ãíslo

1/1

(Pﬁi ISO 100, v metrech)
1/2

14,0/46,2 10,0/33

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

7,0/23,1

5,0/16,5

3,5/11,5

2,5/8,2

1,8/5,9

[Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)]

(Pﬁi ISO 100, v metrech)

Rychlost závûrky (s)

1/125

1/160

1/200

1/250

1/320

1/400

1/500

1/640

Smûrné ãíslo

7,9/26

7,6/25

7,2/23,7

6,8/22,4

6,2/20

5,5/18,1

4,9/16,1

4,4/14,5

Rychlost závûrky (s)

1/800

1/1000

1/1250

1/1600

1/2000

1/2500

1/3200

1/4000

Smûrné ãíslo

3,9/12,8

3,5/11,5

3,1/10,2

2,7/8,9

2,4/7,9

2,2/7,2

1,9/6,2

1,7/5,6

Rychlost závûrky (s)

1/5000

1/6400

1/6000

Smûrné ãíslo

1,5/4,9

1,4/4,6

1,2/3,9

* V˘‰e uvedené údaje platí pro spou‰tûní obou nebo pouze jedné zábleskové trubice s ruãním zábleskov˘m v˘stupem 1/1.

Expoziãní varování fotoaparátu související s bleskem
ReÏim

AE s prioritou
clony

Varovná indikace
Bliká maximální
synchronizovaná
rychlost.

Bliká minimální
hodnota clony.
AE s prioritou
rychlosti závûrky
Bliká maximální
hodnota clony.
Program AE

Bliká minimální
hodnota clony.

Popis

Poznámky

Pozadí bude
pﬁeexponováno.

Nastavení zábleskové expozice pro
objekt je správné. Zkuste zmûnit
nastavení clony, aby pﬁestala
hodnota rychlosti závûrky blikat.

Pozadí bude
pﬁeexponováno.

Správné je pouze nastavení
zábleskové expozice pro objekt.

Pozadí bude
podexponováno.
Objekt je pﬁíli‰ svûtl˘. Nasaìte ‰ed˘ (ND) filtr na objektiv,
abyste sníÏili mnoÏství svûtla
vstupujícího do fotoaparátu.
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Specifikace

Dostupnost jednotliv˘ch funkce fotoaparátu EOS a kruhového makroblesku Lite MR-14EX
Max. synchronizovaná rychlost fotoaparátu (s)

Automat. ﬁízení blesku

Bezdr. blesk

Fotoaparát
1/90

1/125

1/200

1/250

●

EOS 650

●

EOS 620

E-TTL

TTL

E-TTL

×

●

×

×

●

×

EOS 750

●

×

●

×

EOS 850

●

×

●

×

EOS 630/600

●

×

●

×

×

●

×

●

EOS-1
EOS RT

●

×

●

×

EOS 10S/10

●

×

●

×

EOS 700

●

×

●

×

×

●

×

×

●

×

×

●

×

EOS 1000/1000F/
REBEL/REBEL S

●
●

EOS 100/ELAN
EOS REBEL II/REBEL S II/
1000N/1000FN

●
●

EOS 5/A2/A2E
EOS 500/REBEL X/REBEL XS

●
●

EOS-1N/1N RS
EOS 5000/888

●
●

EOS 50/50E/ELAN II/ELAN II E
EOS REBEL G/500 N

●
●

EOS IX
●

EOS IX 7/IX Lite

×

●

×

×

●

×
×

×

●

×

●

×

●

● *1

● *2

●

● *1

● *2

●

● *1

● *2

●

● *1

● *2
●

●

● *1

EOS 3000/88

●

×

● *1

×

EOS 300/REBEL 2000

●

●

● *1

● *2

●

● *1

●

●

EOS-3

EOS-1V

*1
*2
*3
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●

Pﬁi nastavení uÏivatelské funkce C.Fn-3-1.
¤ízena mÛÏe b˘t pouze jedna podﬁízená skupina.
U fotoaparátu EOS 700 bude clona fixnû nastavena pﬁi dlouhodob˘ch expozicích (bulb) na
f/5.6.

Specifikace
●: Dostupné
×: Nedostupné
Bezdr. blesk

Kompenzace záblesk. expozice
Blesk FP Blokování FE

M

FEB
bl. MR-14EX fotoapar.

¤ízení zábl. Modelaãní Synch. na
expozice
blesk
2. lam. záv.

●

×

×

×

×

×

×

×

●

●

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

● *3

×

×

● *4

×

● *4

×

×

● *4

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

●

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

×

×

●

●

●

×

×

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

×

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

×

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

● *5

●

●

×

×

●

×

●

×

×

●

●

●

●

●

×

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

● *5

●

*4
*5

MÛÏe b˘t pouÏit reÏim AE s prioritou rychlosti závûrky.
Pﬁi nastavení uÏivatelské funkce C.Fn-6-0 mÛÏe b˘t modelaãní blesk se zábleskov˘m
pomûrem spu‰tûn pomocí tlaãítka pro prohlíÏení hloubky ostrosti.
((Pﬁi nastavení uÏivatelské funkce C.Fn-4-1 spustí tlaãítko zku‰ebního blesku u v‰ech
fotoaparátÛ rovnomûrn˘ modelaãní blesk.)
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Tento pﬁístroj vyhovuje pﬁedpisÛm FCC, oddíl 15. âinnost pﬁístroje podléhá
tûmto dvûma podmínkám: (1) Zaﬁízení nesmí generovat interferenãní ru‰ení
a (2) musí b˘t schopno akceptovat vnûj‰í interference bez omezení i pﬁesto, Ïe
to bude zpÛsobovat nesprávnou funkci.
Na pﬁístroji neprovádûjte Ïádné zmûny nebo úpravy, pokud nejsou specifikovány
v instrukcích. JestliÏe provedete takové zmûny nebo modifikace, mÛÏete b˘t
vyzváni, abyste ukonãili provoz pﬁístroje.
Toto zaﬁízení bylo testováno a testy prokázaly, Ïe vyhovuje limitÛm pro digitální
zaﬁízení tﬁídy B podle pﬁedpisÛ FCC, oddíl 15. Tato omezení jsou vytváﬁena tak,
aby zajistila dostateãnou ochranu proti ‰kodlivému ru‰ení v pﬁípadû, Ïe je
v˘robek provozován v obytné oblasti. Zaﬁízení generuje, pouÏívá a mÛÏe
vyzaﬁovat energii v oblasti rádiov˘ch frekvencí, a pokud není nainstalováno
a pouÏíváno v souladu s pokyny k obsluze, mÛÏe zpÛsobit ‰kodlivé interference
v rádiov˘ch komunikacích.
Toto v‰ak nezaruãuje, Ïe v konkrétní situaci nemÛÏe dojít ke vzniku interference.
V pﬁípadû, Ïe toto zaﬁízení interferenãní ru‰ení rozhlasového nebo televizního
pﬁíjmu vytváﬁí, coÏ lze ovûﬁit vypnutím a zapnutím zaﬁízení, mÛÏe b˘t uÏivatel
vyzván, aby se pokusil o zjednání nápravy, a to jedním nebo nûkolika z níÏe
uveden˘ch opatﬁení:
• Pﬁesmûrováním nebo zmûnou místa pﬁijímací antény.
• Umístûním zaﬁízení do vût‰í vzdálenosti od pﬁijímaãe.
• Konzultací s prodejcem nebo zku‰en˘m technikem v oboru TV/rádio.

Toto digitální zaﬁízení nepﬁekraãuje limity stanovené pro zaﬁízení tﬁídy B v emisi
rádiového ru‰ení pro digitální zaﬁízení, jak je stanoveno v normû pro zaﬁízení
zpÛsobující interferenci nazvané „Digital Apparatus“, ICES-003 of the Industry
Canada.
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Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek Canon.
Kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX firmy Canon je prstencová záblesková
jednotka pro detailní zábleskovou fotografii. Je vybavena mnoha ‰piãkov˘mi funkcemi, jako napﬁ. automatick˘m ﬁízením zábleskové expozice E-TTL
(vyhodnocovací mûﬁení pﬁes objektiv).
Dostupné funkce závisí na typu fotoaparátu EOS, se kter˘m je makroblesk
Lite MR-14EX pouÏíván. V následující tabulce si mÛÏete ovûﬁit, jaké funkce makroblesk MR-14EX jsou s konkrétním fotoaparátem EOS dostupné.
Tento návod k pouÏívání má samostatné sekce pro fotoaparáty typu A a B.
Proãtûte si kapitolu 1, která se t˘ká v‰ech fotoaparátÛ, a potom kapitoly,
jeÏ se t˘kají va‰eho typu fotoaparátu.
Fotoaparáty typu A E-TTL

EOS-1V, EOS-3, EOS Elan II/Elan II E/50/50 E,
EOS 300/REBEL 2000, EOS REBEL G/500, EOS IX, EOS IX 7/IX Lite

Fotoaparáty typu B TTL

V‰echny fotoaparáty EOS kromû v˘‰e jmenovan˘ch.

Znaãka CE oznaãuje pﬁizpÛsobení pﬁedpisÛm (standardÛm)
Evropské unie.
Zaﬁízení by nemûlo b˘t vystavováno tekoucí ani stﬁíkající vodû.
Baterie by nemûly b˘t vystavovány nadmûrnému teplu, napﬁ. pﬁímému slunci,
ohni apod. Suché baterie se nesmí dobíjet.

V zájmu ochrany Ïivotního prostﬁedí odevzdejte ve‰keré nepotﬁebné
Ni-Cd baterie k likvidaci do servisního centra Canon.

POZNÁMKA PRO UÎIVATELE V EVROPù
NI-CD BATERIE MUSÍ B¯T NÁLEÎIT¯M ZPÒSOBEM RECYKLOVÁNY NEBO LIKVIDOVÁNY.

Funkce makroblesku Lite MR-14EX dostupné s fotoaparáty EOS
O: Dostupné X: Nedostupné

Funkce MR-14EX
Automatick˘ blesk E-TTL
Automatick˘ blesk TTL
Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Blokování FE
FEB (posouvání zábleskové expozice)
Bezdrátov˘ vícezábleskov˘ systém Speedlite E-TTL

Cd

S fotoaparátem typu A S fotoaparátem typu B
O
X
O*
O
O
X
O
X
O
O
O
X

* S uÏivatelskou funkcí C.Fn-3-1.

■Klíãové symboly v tomto návodu
Symbol varování upozorÀuje na ãinnosti, kter˘mi zabráníte
moÏn˘m problémÛm pﬁi zhotovování snímkÛ.
Symbol poznámky uvádí dal‰í informace t˘kající se základních
operací.
Symbol Ïárovky uvádí rady, které vám pomohou pﬁi obsluze
makroblesku Lite nebo pﬁi zhotovování snímkÛ.
Návod si uschovejte na takovém místû, abyste se k nûmu mohli vrátit
i v budoucnosti.
2
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CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
USA

CANON U.S.A., INC.
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v USA zdarma na ãísle 1-800-652-2666
nebo na adrese: Customer Relations, Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042-1198

KANADA

CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v Kanadû zdarma na ãísle 1-800-828-4040
EVROPA, AFRIKA
a ST¤EDNÍ V¯CHOD

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

CANON PHOTO VIDEO FRANCE S.A.
11, Avenue Dubonnet Le Doublon 92407 Courbevoie Cedex, France

CANON UK LTD.
Woodhatch Reigatc Surrey RH2 8BF United Kingdom

CANON EURO-PHOTO G.m.b.H
Siemensring 90-92, D-47877 Willich, Germany

CANON ITALIA S.p.A
Palazzo L, Strada 6, 20089 Rozzano, Milanofiori, Milano, Italy

CANON Benelux N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7, 1831 Diegen (Machelen), Belgium

CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon, Switzerland

CANON G.m.b.H.
Oberlaaerstrasse 233, 4th floor, 1100 Wien, Austria
ST¤EDNÍ
a JIÎNÍ AMERIKA

CANON LATIN AMERICA, INC. DEPTO DE VENTAS
6505 Blue Lagoon Drive, Suite 325, Miami, FL33126 U.S.A.

CANON LATIN AMERICA, INC. CENTRO DE SERVICIO Y REPARACION
Apartado 2019, Zona Libre de Colón, República de Panamá
ASIE

CANON HONGKONG CO., LTD.
9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong

OCEÁNIE

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia

CANON NEW ZEALAND LTD.
Fred Thomas Drive, P.O. Box 33-336, Takapuna, Auckland, New Zealand
JAPONSKO

CANON SALES CO., INC.
12-15, Mita, 3-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

Tento návod k pouÏívání je aktuální k únoru 2000. Informace k pouÏívání produktu
s fotoaparáty uveden˘mi na trh po tomto datu získáte u nejbliÏ‰ího servisního centra
Canon.
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