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V˘znam symbolÛ

: Varování, jehoÏ cílem je chránit fotoaparát nebo blesk Speedlite pfied chybnou funkcí.

: DoplÀkové poznámky k základní obsluze.

: Doporuãení k obsluze blesku Speedlite nebo tip pro fotografování.

• Tento návod mûjte vÏdy po ruce pro potfieby reference nûkdy v budoucnosti.

Srdeãnû blahopfiejeme k va‰emu novému produktu Canon.

Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov˘konná záblesková jednotka vybavená automatick˘m
fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens). MÛÏe b˘t nasazen do patice pro pfiíslu‰enství
fotoaparátu a b˘t pouÏíván jako nadfiízená nebo podfiízená jednotka v bezdrátovém systému
vícezábleskového svûtla Speedlite. 
JestliÏe je pouÏit s fotoaparáty typu A (viz níÏe uvedená tabulka), zaji‰Èuje blesk Speedlite 550EX
dosaÏení pfiirozenû osvûtlen˘ch zábleskov˘ch fotografií tím, Ïe vyvaÏuje mnoÏství zábleskového
svûtla se stávajícím osvûtlením. Pfiístroj 550EX rovnûÏ umoÏÀuje vysokorychlostní synchronizaci
(FP neboli blesk v ohniskové rovinû) zábleskového svûtla se v‰emi rychlostmi závûrky, blokování
FE (zábleskové expozice), FEB (automatické posouvání zábleskové expozice) a odraÏen˘ blesk.
Jeho pomocn˘ paprsek AF je kompatibilní s prostorov˘mi AF fotoaparátÛ EOS-3.

Je-li pouÏit s fotoaparáty typu B (viz níÏe uvedená tabulka), pracuje blesk 550EX jako automatická
záblesková jednotka TTL.

Pfii pouÏití fotoaparátÛ typu B nejsou nûkteré vlastnosti blesku 550EX dostupné. Dostupné vlast-
nosti blesku pro vá‰ typ fotoaparátu naleznete v následující tabulce.

V tomto návodu k pouÏívání jsou vypracovány samostatné ãásti pro fotoaparáty typu A a typu B.
Prostudujte si vÏdy tu ãást, která odpovídá va‰emu fotoaparátu.

Dostupné vlastnosti blesku 550EX s fotoaparáty EOS h: dostupná   X: nedostupná

Fotoaparát typu A E-TTL EOS-3, EOS 50 / EOS 50 E, EOS ELAN II / EOS ELAN II E, 

EOS REBEL G / EOS 500 N, EOS IX, EOS IX7

Fotoaparát typu B TTL V‰echny ostatní fotoaparáty typu EOS

Vlastnosti blesku 550EX Typ - A Typ - B

Automatické fiízení zábleskového svûtla E-TTL h X

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP) h X

Blokování FE h X

FEB h h

Bezdrátov˘ systém vícezábleskového svûtla E-TTL h X



Konvence uÏité v tomto návodu

Jednotlivé pokyny jsou rozdûleny do samostatn˘ch ãástí pro fotoaparáty
typu A a typu B. JestliÏe máte fotoaparát typu A, proãtûte si strany 10 aÏ
75 a 112 aÏ 125. Máte-li fotoaparát typu B, potom si proãtûte strany 10 aÏ
22 a 77 aÏ 125.

● Procedury obsluhy blesku Speedlite 550EX uvádûné v tomto návodu
pfiedpokládají, Ïe je blesk zapnut hlavním spínaãem. Proto vÏdy
nejdfiíve zapnûte napájení.

● Tlaãítka fotoaparátu i blesku Speedlite jako i voliãe a jejich nastavení
jsou indikovány v tûchto pokynech pomocí ikon. Názvy jednotliv˘ch
tlaãítek a ovladaãÛ naleznete v ãásti nazvané „Popis jednotliv˘ch ãástí“
na str. 6. PouÏity jsou rovnûÏ ikony pro oznaãení reÏimÛ fotoaparátu.
Jedná se o tyto ikony:

: Plná automatika

P : Program AE

Av : AE s prioritou clony

Tv : AE s prioritou rychlosti závûrky

M : Ruãní nastavení

● Ikona oznaãuje jednoduché vysvûtlení dÛleÏité uÏivatelské funkce.
Podrobnosti naleznete v ãásti nazvané „UÏivatelské funkce“ na
str. 112. Vysvûtlení uÏivatelské funkce pfiedpokládá, Ïe je zvoleno její
implicitní nastavení.
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• Fotoaparáty typu A, viz str. 10 aÏ 75 a 112 aÏ 125
• Fotoaparáty typu B, viz str. 10 aÏ 22 a 77 aÏ 125
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Popis jednotliv˘ch ãástí

● Pohled zepfiedu
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Záblesková
hlava a vysílaã

Vestavûn˘ ‰irokoúhl˘ panel
(zasouvateln˘) (str. 20, 42)

Patice pro externí zdroj napájení

Zaji‰Èovací matka (str. 13)

Elektrické kontakty

Kryt oddûlení pro baterie
(str. 10)
* V oddûlení pro baterie se

nachází spínaã, jímÏ lze
pfiepínat zobrazování
vzdálenosti na LCD
panelu v anglick˘ch
stopách nebo metrech. 

Senzor

Emitor pomocného
paprsku AF (str. 22)

Instalaãní patice (str. 13)

Zaji‰Èovací kolík (str. 13)

Kapsa ministojánku 

Pouzdro

Patice

Ministojánek



Popis jednotliv˘ch ãástí

● Pohled zezadu
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Tlaãítka oznaãená hvûzdiãkou jsou aktivní po dobu 8 sekund od okamÏiku uvolnûní. Osvûtlení
LCD panelu zÛstane zapnuto po dobu 12 sekund od okamÏiku stisku tlaãítka < >.

< >UvolÀovací tlaãítko horizontálního
odraÏeného blesku (str. 40, 90)

PUSH

Pfii souãasném
stisknutí obou tlaãítek
se nastavení zmûní
v dále uvedeném
cyklu:

* < > Zmen‰ovací
tlaãítko

LCD panel

< > UvolÀovací
tlaãítko vertikál-
ního draÏeného
blesku (str. 40,
90)

PUSH

* < > Tlaãítko
v˘bûr/nastavení

< > Tlaãítko
zoomu (str. 18)

Hlavní spínaã (str. 16)
: Napájení vypnuto
: Napájení zapnuto

SE : Napájení zapnuto
s moÏností reÏimu SE

Voliã dálkového ovládání (str. 14)
< > : Blesk Speedlite nasazen

na fotoaparátu.
< > : Blesk pouÏit jako bezdrátová

nadfiízená jednotka.
< > : Blesk pouÏit jako bezdrátová

podfiízená jednotka. 

Indikátor potvrzení
zábleskové expozice (str. 18)

* < > Zvût‰ovací
tlaãítko

< > Nastavovací
tlaãítko reÏimu blesku
a podfiízení (str. 21, 74,
112)

< > Pilotní indikátor/
tlaãítko zku‰ebního
blesku/tlaãítko zru‰ení
bezdrátového podfiízeného
SE (str. 17, 59, 107)

* < > Tlaãítko
osvûtlení LCD panelu
(str. 21)

Nastavovací tlaãítko
uÏivatelská funkce
(str. 112)

(Off)



Popis jednotliv˘ch ãástí

● LCD Panel
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Zobrazení ruãního
zábleskového v˘stupu
Zobrazení kompenzace
zábleskové expozice
Zobrazení FEB

Ikona vysokorychlostní
synchronizace (blesku FP)

Ikona FEB

/ Ikona
automatického blesku

Ikona kompenzace
zábleskové expozice

Ikona
ruãního blesku/ikona
vícenásobného blesku
(stroboskopického)

Ikona
uÏivatelské funkce

Stupnice dosahu blesku
Stupnice zábleskového pomûru

Ikona dálkového ovládání

Nadfiízen˘ blesk : 

Podfiízen˘ blesk : 

Ikona reÏimu blesku
Nadfiízen˘ blesk zapnut :

Nadfiízen˘ blesk vypnut:

Podfiízen˘ blesk:

Ikona ruãního zoomu

Zobrazení pokrytí zoomem
a ohniskovou vzdáleností

Ikona druhé
synchronizace
blesku

Ikona
podfiízeného blesku

Ikona
zábleskového pomûru

Zobrazení clony
Zobrazení stavu FEB
Zobrazení poãtu a frekvence
stroboskopick˘ch bleskÛ
Zobrazení uÏivatelské funkce

Ikona kanálu

Ikona reÏimu blesku (bliká
pfii naklonûní zábleskové
hlavy dolÛ o 7°)

Zábleskov˘ pomûr

Jednotka vzdálenosti
(metry)
Jednotka vzdálenosti
(anglické stopy)
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Pfiíprava

Tato kapitola se zab˘vá pfiípravou blesku Speedlite 550EX k provozu



1. VloÏení baterií

Záblesková jednotka Speedlite 550EX mÛÏe b˘t napájena tûmito typy baterií:

(1) âtyfii alkalické baterie LR6 velikosti AA 

(2) âtyfii niklokadmiové baterie KR15/51 velikosti AA

PosuÀte kryt oddûlení pro baterie ve
smûru ‰ipky (viz obrázek) a otevfiete
ho nahoru.

VloÏte baterie do oddûlení. Dbejte na
správnou orientaci kladného (+)
a záporného (–) pólu – je znázor-
nûna uvnitfi oddûlení pro baterie.
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Kryt bateri í  zavfiete zpÛsobem
naznaãen˘m na obrázku.

1

2

3

1

1

2

2



VloÏení baterií

Îivotnost baterií a doba nabití blesku

• Minimální doba nabíjení se vztahuje k reÏimu E-TTL nebo TTL, zatímco max. doba nabíjení
souvisí s ruãním reÏimem nebo pln˘m zábleskov˘m v˘stupem (1/1).

• Maximální poãet zábleskÛ se vztahuje k reÏimu E-TTL nebo TTL, zatímco min. poãet zábleskÛ
souvisí s ruãním reÏimem nebo pln˘m zábleskov˘m v˘stupem (1/1).

• V˘‰e uvedená data jsou zaloÏena na standardních testech Canon pfii pouÏití nov˘ch baterií.
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Poznámky k bateriím
• PouÏívejte nové baterie stejného typu. Baterie mûÀte vÏdy v‰echny ãtyfii najednou.
• S pfiístrojem lze pouÏívat i jiné neÏ alkalické baterie (R6). Tyto baterie v‰ak neumoÏní tak vysok˘

poãet zábleskÛ jako alkalické. 
• Kontakty niklokadmiov˘ch baterií nejsou standardizované. JestliÏe chcete mít v blesku Speedlite

niklokadmiové baterie, ovûfite si pfied jejich zakoupením, zda jsou pro tento pfiístroj vhodné. 
• V pfiípadû, Ïe nebudete del‰í dobu blesk pouÏívat, vyjmûte z nûj baterie a uloÏte zvlá‰È.
• Pro napájení pfiístroje, ve velmi chladném prostfiedí, si pfiipravte dvû sady plnû nabit˘ch

niklokadmiov˘ch baterií, pfiiãemÏ jednu sadu uchovávejte v teplém prostfiedí, napfi. ve své kapse.
Jednotlivé sady pravidelnû vymûÀujte (slabé baterie lze po obnovení normální teploty opût
pouÏít).

• V zájmu fiádného elektrického propojení dbejte na to, aby elektrické kontakty byly ãisté.
V pfiípadû potfieby je otfiete suchou ãistou látkou.

• Pro napájení blesku lze rovnûÏ pouÏít lithiové baterie FR6 velikosti AA.

Typ baterií
Doba nabíjení

Poãet zábleskÛ
Rychlé spou‰tûní Normalní spou‰tûní

Alkalické baterie LR6 
velikosti AA

cca 0,1 aÏ 4 s cca 0,1 aÏ 8 s cca 100 aÏ 700

Niklokadmiové baterie 
KR15/51 velikosti AA

cca 0,1 aÏ 2,5 s cca 0,1 aÏ 5 s cca 40 aÏ 300



2. PouÏití externího napájení

Blesk Speedlite 550EX mÛÏe b˘t napájen dále uveden˘mi externími napájecími zdroji. Podrobnosti
k pouÏívání tûchto napájecích zdrojÛ naleznete v návodech, které jste s nimi obdrÏeli. 

(1) Tranzistorov˘ blok E
Tento externí bateriov˘ blok pouÏívá bateriov˘ zásobník Canon TP (pojme
6 alkalick˘ch baterií R14 velikosti C) nebo niklokadmiové pouzdro TP. 

(2) Kompaktní bateriov˘ blok CP-E2
Je opatfien ‰esti alkalick˘mi bateriemi LR6 nebo niklokadmiov˘mi
bateriemi velikosti AA. PouÏít lze rovnûÏ lithiové baterie FR6 velikosti AA.

Îivotnost baterií a doba nabití blesku
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• I pfii pouÏití externího napájení musí b˘t v zábleskové jednotce 550EX interní baterie,
a to z dÛvodu zaji‰tûní napájení elektroniky blesku.

• Blesk 550EX pouÏívá pro napájení interní i externí napájecí zdroje. MÛÏe se tedy stát,
Ïe budou interní baterie vybité dfiíve neÏ pfiipojen˘ externí zdroj. Mûjte proto vÏdy
pfiipravenu jednu náhradní sadu interních napájecích baterií pro pfiípadnou v˘mûnu.

Interní
napájecí
zdroje

Externí
napájecí
zdroje

Napájení
Doba nabíjení (s)

Poãet zábleskÛ
Rychlé spou‰tûní Normální spou‰tûní

âtyfii alkalické baterie LR6/AM-3 velikosti AA cca 0,1 – 4 cca 0,1 – 8 cca 100 – 700

âtyfii niklokadmiové baterie KR15/51 velikosti AA cca 0,1 – 2,5 cca 0,1 – 5 cca 40 – 300

Tranzistorov˘ blok E (niklokadmiov˘ blok TP) cca 0,1 – 1,5 cca 0,1 – 3 cca 300 - 1800

Tranzistorov˘ blok E (LR14/AM-2) cca 0,1 – 2 cca 0,1 – 5 cca 350 – 2200

Kompaktní bateriov˘ blok CP-E2 (LR6/AM-3) cca 0,1 – 1,5 cca 0,1 – 5 cca 350 – 2200

Kompaktní bateriov˘ blok CP-E2 (KR15/51) cca 0,1 – 1 cca 0,1 – 2 cca 130 – 900



3. Instalace blesku na fotoaparát

Otoãte zaji‰Èovací matkou ve smûru
‰ipky, aby se uvolnila.

Instalaãní patici blesku Speedlite
zasuÀte úplnû do drÏáku pfiíslu‰en-
ství na fotografickém pfiístroji.

Otoãte zaji‰Èovací matkou ve smûru
‰ipky a utáhnûte ji. (Zaji‰Èovací kolík
se pfii dotahování matky vysouvá
z instalaãní patice blesku do drÏáku
pfiíslu‰enství.)
• Chcete-li blesk Speedlite sejmout, otoãte

zaji‰Èovací matkou v opaãném smûru, a to
aÏ do krajní polohy. (Tím se zaji‰Èovací kolík
zasune zpût do instalaãní patice blesku.)
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1

2

3

I kdyÏ není u fotoaparátÛ EOS 650, EOS 620, EOS 750 a EOS 850 v drÏáku
pfiíslu‰enství otvor pro zaji‰Èovací kolík, je moÏné blesk Speedlite 550EX s tûmito
fotoaparáty pouÏívat.



4. Voliã dálkového ovládání

Voliã dálkového ovládání má 3 moÏné polohy nastavení:

Chcete-l i  pouÏít blesk 550EX jako
normální blesk nasazen˘ na fotoaparátu,
zvolte polohu OFF.

Poloha MASTER se volí v pfiípadû, Ïe
chcete blesk 550EX pouÏívat jako
nadfiízenou jednotku v bezdrátovém
systému vícezábleskového svûtla
Speedlite.
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Poloha SLAVE se volí v pfiípadû, Ïe
chcete blesk 550EX pouÏívat jako
podfiízenou jednotku v bezdrátovém
systému vícezábleskového svûtla
Speedlite.



Voliã dálkového ovládání
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JestliÏe bude blesk 550EX pouÏit jako normální blesk Speedlite nasazen˘ na fotoaparátu
a je pfiepnut voliã dálkového ovládání do polohy nebo , platí následující:

: JestliÏe má b˘t rovnûÏ nastaven nadfiízen˘ blesk na ON, potom to bude
stejné jako pouÏití blesku Speedlite pfii nastavení voliãe dálkového ovládání
do polohy OFF. JestliÏe má b˘t nadfiízen˘ blesk nastaven na OFF, nelze
snímek zhotovit. 

: Toto nastavení bude stejné jako kdyÏ pouÏijete blesk Speedlite s voliãem
pfiepnut˘m do polohy OFF. JestliÏe se v‰ak mûfiiã expozice fotoaparátu
vypne po 6 sekundách od stisku spou‰tû závûrky, bude blesk 550EX
pracovat jako podfiízená jednotka.

• JestliÏe je voliã dálkového ovládání v poloze a nadfiízen˘ blesk nastaven na
OFF, blesk se nespustí (viz str. 57).

• JestliÏe je voliã dálkového ovládání v poloze nebo , je pokrytí
zábleskov˘m svûtlem nastaveno automaticky . Smûrné ãíslo je v dÛsledku
toho niÏ‰í.



5. Hlavní spínaã

Hlavní spínaã má 3 moÏné polohy:

Napájení vypnuto.

Napájení zapnuto.
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Napájení zapnuto s uplatnûním reÏimu
SE (úspory energie).
• ReÏim SE (úspora energie) vypne automaticky blesk

Speedlite po urãité dobû nepouÏívání. Doby, za které se
blesk vypne, jsou uvedeny v následující tabulce.

• JestliÏe je voliã dálkového ovládání pfiepnut do polohy nebo a aktivuje se reÏim
SE, vypne se LCD panel. Chcete-li reÏim SE zru‰it, stisknûte do poloviny spou‰È závûrky nebo
tlaãítko pro zkou‰ení blesku Speedlite. Blesk se znovu zapne.

• JestliÏe je voliã dálkového ovládání pfiepnut do polohy a aktivuje se reÏim SE, je na LCD
panelu zobrazováno SE. JestliÏe uplyne ãasov˘ limit (1 nebo 8 hodin) pro opûtovné zapnutí
blesku Speedlite (zru‰ení reÏimu SE), pfiestane b˘t SE na LCD panelu zobrazováno. V tomto
pfiípadû musíte pro opûtovné zapnutí blesku Speedlite pfiepnout hlavní spínaã do polohy OFF
a potom zpût do pÛvodní polohy.

UÏivatelská funkce CF-4 umoÏÀuje mûnit dobu, za kterou se podfiízená jednotka pfiepne
do reÏimu SE. Viz str. 113.
UÏivatelská funkce CF-5 umoÏÀuje mûnit ãasov˘ limit, za kter˘ je nadfiízená jednotka
schopna zru‰it reÏim SE podfiízené jednotky. Viz str. 113.

CF

CF

PamûÈová funkce
Aktuálnû zvolen˘ reÏim blesku Speedlite, jeho nastavení Zoomu, nastavení kompenzace
zábleskové expozice atd. jsou uchovávány v pamûti i v dobû, kdy je blesk vypnut. Pfii
jeho opûtovném zapnutí se tato nastavení obnoví. VymûÀujete-li napájecí baterie,
zÛstanou tato nastavení v pamûti uchována, pokud nainstalujete nové baterie do jedné
minuty.

Nastavení voliãe dálkového ovládání

OFF MASTER SLAVE

90 s 60 min



6. Pilotní indikátor a zku‰ební blesk

Hlavní spínaã blesku pfiepnûte do polohy .
• Blesk se zaãne nabíjet. Jakmile je plnû nabit

a pfiipraven k pouÏití, rozsvítí se pilotní indikátor.
● Indikátor svítí ãervenû:
JestliÏe je záblesková jednotka plnû nabita.
Pfii normálním pouÏit í  tento indikátor
potvrzuje pfiipravenost ke zhotovení snímku. 
● Indikátor svítí Ïlutû:
Jestl iÏe je fotoaparát pfiepnut na zhotovování
jednotliv˘ch snímkÛ, znaãí Ïlutû rozsvícen˘ indikátor
více neÏ poloviãní nabití blesku, a tedy moÏnost jeho
pouÏití v reÏimu rychlého spou‰tûní (viz dále uveden˘
popis). U detailních snímkÛ s bleskem, kde není
nezbytn˘ úpln˘ zábleskov˘ v˘stup, zkracuje rychlé
spou‰tûní blesku dobu nabíjení.

Chcete-li blesk Speedlite vyzkou‰et,
stisknûte tento pilotní indikátor (kter˘
je zároveÀ tlaãítkem pro zkou‰ení
blesku).
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● Poznámka k rychlému spou‰tûní blesku
Tato vlastnost umoÏÀuje spustit blesk pfied jeho pln˘m nabitím. JestliÏe se pilotní indikátor rozsvítí
Ïlutû, je moÏné spustit blesk v reÏimu rychlého spou‰tûní. V tomto pfiípadû je smûrné ãíslo 1/2 aÏ
1/16 ve srovnání s normálním bleskem. Podrobnosti naleznete na str. 121. 
Rychlé spou‰tûní blesku není moÏné v tûchto situacích:
• Je-li blesk Speedlite pouÏit s fotoaparátem typu B.
• Je-li fotoaparát nastaven na souvislé fotografování .
• Je-li zvolen reÏim FEB.
• Je-li zvolen reÏim ruãního blesku nebo stroboskopického blesku s v˘stupem nastaven˘m na 1/1

a 1/2.
• Je-li zvolen reÏim stroboskopického blesku.
• Je-li s bleskem Speedlite pouÏit adaptér drÏáku blesku TTL 3.
• Je-li uÏivatelská funkce CF-3 nastavena na 1 (automatick˘ blesk TTL).

• V dobû 6 sekund po stisknutí spou‰tû závûrky fotoaparátu do poloviny (tj. pfii aktivním
mûfiení expozice) není moÏné spustit blesk pro potfieby zkou‰ení.

• JestliÏe je blesk Speedlite v reÏimu SE, bude mít stisk zku‰ebního tlaãítka blesku za
následek jeho zapnutí.



8. PouÏívání tlaãítka zoomu a ‰irokoúhlého panelu

7. Potvrzení zábleskové expozice

Jakmile je dosaÏeno správné zábleskové
expozice, rozsvítí se Ïlutozelenû potvr-
zovací indikátor expozice, kter˘ se na-
chází na zadní stranû blesku, a to na do-
bu 3 sekundy. JestliÏe se po spu‰tûní
blesku tento potvrzovací indikátor
nerozsvítí, mÛÏe b˘t zhotoven˘ snímek
podexponován. Pfiistupte blíÏe k foto-
grafovanému objektu a v‰e zkuste
znovu.

Záblesková hlava blesku Speedlite
automaticky mûní nastavení zoomu tak,
aby bylo zaji‰tûno adekvátní pokrytí
zábleskov˘m svûtlem s ohledem na
aktuální ohniskovou vzdálenost objek-
tivu. Blesk je schopen zajistit pokrytí pro
objektivy s ohniskov˘mi vzdálenostmi 24
aÏ 105 mm. JestliÏe je pouÏit objektiv se
zoomem, provádí záblesková hlava
zoom v souladu s ohniskovou vzdále-
ností daného objektivu. Nastavení zoomu
zábleskové hlavy lze rovnûÏ provádût
ruãnû.
PouÏíváte-l i  ‰irokoúhlé objektivy,
zaji‰Èuje vestavûn˘ ‰irokoúhl˘ panel
v zábleskové hlavû kvalitní pokrytí
zábleskov˘m svûtlem aÏ do ohniskové
vzdálenosti 17 mm.
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PouÏívání tlaãítka zoomu a ‰irokoúhlého panelu

● Automatick˘ zoom zábleskové hlavy

Zapnûte fotoaparát.

Zapnûte blesk Speedlite.
• JestliÏe je zobrazen symbol , vypnûte jej
pomocí tlaãítka < >. 

Stisknûte spou‰È závûrky fotoaparátu
do poloviny. Na LCD panelu blesku
Speedlite se zobrazí aktuální ohnis-
ková vzdálenost objektivu.

● Ruãní nastavení zoomu zábleskové hlavy
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Stisknûte tlaãítko < >. Na panelu
se zobrazí a . Tlaãítko
< > drÏte stisknuté do doby neÏ
se zobrazí poÏadované nastavení zoomu
(ohnisková vzdálenost). Stisk tlaãítka
< > mûní nastavení zoomu v dále
uvedeném cyklu.

1
2

3

JestliÏe nastavení zoomu zábleskové hlavy pfiesahuje skuteãnou ohniskovou vzdálenost
objektivu, mohou b˘t okraje snímku zhotoveného pfii takovém nastavení tmavé.

(Automatic )



PouÏívání tlaãítka zoomu a ‰irokoúhlého panelu

● PouÏití ‰irokoúhlého panelu

PUSH

VysuÀte ‰irokoúhl˘ panel ze zábleskové
jednotky a sklopte jej dolÛ. Zoom
zábleskové jednotky bude automaticky
nastaven na 17 mm. 
• PouÏití ‰irokoúhlého panelu zpÛsobí zablokování

tlaãítka < >.
• ·irokoúhl˘ panel pouÏívejte pfii normální poloze

zábleskové hlavy nebo pfii 7° sklopení dolÛ.
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• JestliÏe je ‰irokoúhl˘ bíl˘ panel pouÏit a záblesková hlava je otoãena, popfi. vyklopena
nahoru pfii fotografování s odraÏen˘m textem, mÛÏe b˘t v˘sledné zábleskové svûtlo
nevyrovnané. V tomto pfiípadû bude jako varování blikat zobrazování na LCD panelu.

• ·irokoúhl˘ panel nevysouvejte silou, mohli byste ho vytrhnout.

Jestl iÏe se vám náhodou toto
nedopatfiením stane, nebude tlaãítko
< > fungovat. V tomto pfiípadû
postupujte následovnû:
• Prstem zatlaãte na panel, jak je nazna-

ãeno na obrázku.
• Tlaãítko < > zaãne opût fun-

govat, ale zobrazování na LCD panelu
bude stále blikat. Proto blesk Speedlite
pfiedejte k opravû do nejbliÏ‰ího servis-
ního stfiediska Canon.



9. ReÏim blesku

Pomocí tlaãítka < > je moÏné nastavit tyto reÏimy blesku: automatick˘
blesk E-TTL (nebo TTL), ruãní blesk a stroboskopick˘ blesk. Stiskem tlaãítka
< > se budou reÏimy blesku volit v následujícím cyklu:

Citlivost filmu je nastavována automaticky podle hodnoty nastavené ve
fotoaparátu. 
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Chcete-li osvûtlit LCD panel, stisknûte
tlaãítko < >. Panel bude osvûtlen
12 sekund. Chcete-li osvûtlení vypnout
dfiíve, stisknûte tlaãítko < > znovu.
• JestliÏe stisknete libovolné jiné tlaãítko neÏ

< > a < >, bude LCD panel osvûtlen déle
neÏ 12 sekund.

10. Nastavení citlivosti filmu

11. Osvûtlení LCD panelu

/



12. Pomocn˘ paprsek AF

V situacích, kdy je nedostatek svûtla nebo mal˘
kontrast, emituje blesk Speedlite automatick˘
pomocn˘ paprsek AF, kter˘ usnadÀuje dosaÏení
správného zaostfiení. Tento pomocn˘ paprsek je
kompatibilní s prostorov˘m AF fotoaparátÛ EOS-3
i se systémem pûtibodového zaostfiování fotoaparátÛ
EOS-1N. Pomocn˘ paprsek AF je úãinn˘ pro
objektivy s ohniskovou vzdáleností od 28 mm. Jeho
efektivní dosah za tmy je uveden v následující
tabulce. Viz rovnûÏ str. 123, kde jsou uvedeny detaily
o emitování pomocného paprsku AF.

Jestl iÏe je blesk Speedlite 550EX
nasazen na fotoaparát EOS-3, EOS-1N
nebo EOS-1, je moÏné jeho nastavení
vrátit na implicitní hodnoty (s v˘jimkou
uÏivatelsk˘ch funkcí) stiskem tlaãítka
< > na fotoaparátu. Implicitní
hodnoty nastavení jsou:
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Poloha Efektivní dosah

Stfied cca 0,6 aÏ 10 m

Okraj cca 0,6 aÏ 5 m

Automatick˘ návrat na implicitní nastavení

Normální

blesk

Speedlite

Bezdrátová

nadfiízená

jednotka

Automatick˘ blesk E-TTL*
(V‰echna související nastavení jsou zru‰ena.)

Automatick˘ zoom

Automatick˘ blesk E-TTL*
(V‰echna související nastavení jsou zru‰ena.)

Nadfiízen˘ blesk zapnut

Bez nastavení zábleskového pomûru

* S fotoaparáty EOS-1 a EOS-1N se uplatní
automatick˘ blesk TTL.
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Fotoaparáty typu A

Základní fotografování s bleskem

Budete-li mít blesk Speedlite 550EX nasazen˘ na fotoaparátu typu A, jako je
napfi. EOS-3, mÛÏete plnû vyuÏívat v˘hod automatického zábleskového svûtla
E-TTL a fotografovat jako pfii bûÏné automatické expozici (AE).
Systém automatického blesku E-TTL pouÏívá, podobnû jako vyhodnocovací
mûfiení, vícezónov˘ senzor. Pro potfieby vyhodnocovacího zábleskového
mûfiení se spustí blesk a zji‰tûné hodnoty se uloÏí do pamûti. ProtoÏe
automatick˘ blesk E-TTL je svázán s aktivním zaostfiovacím bodem, bude
nastavení zábleskové expozice velmi pfiesné. V˘sledkem bude pfiirozen˘
vzhled fotografií zhotoven˘ch s bleskem a vynikající vyváÏení zábleskového
a okolního svûtla. 

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe blesk Speedlite 550EX je pouÏit spoleãnû s fotoaparátem typu A.
• Pfied provádûním jednotliv˘ch úkonÛ zapnûte fotoaparát EOS-3 a blesk 550EX. 
• Voliã dálkového ovládání blesku 550EX nastavte do polohy OFF.
• Instrukce k obsluze fotoaparátu EOS-3 jsou uvedeny v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem obdrÏeli.



1. PouÏití blesku v reÏimu Plná automatika

Fotoaparát nastavte na reÏim fotografování P (Program AE) nebo (Plná automatika).
Zábleskové fotografie potom budete moci zhotovovat stejnû snadno jako normální fotografie
s automatickou expozicí. Fotoaparát sám nastaví clonu a rychlost závûrky, které vyhovují velmi
‰iroké ‰kále rÛzn˘ch svûteln˘ch podmínek vãetnû exteriérového doplÀkového blesku. Systém
automatického zábleskového svûtla E-TTL nastaví automaticky zábleskovou expozici.

Fotoaparát pfiepnûte do reÏimu
fotografování P.

Na blesku 550EX zvolte reÏim
.

Zaostfiete.
• V hledáãku se zobrazí rychlost závûrky

a hodnota clony.
• Rychlost závûrky se nastaví automaticky na

hodnotu 1/60 s nebo vût‰í (aÏ do maximální
synchronizované rychlosti). Souãasnû se
automaticky nastaví clona.
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Zkontrolujte, zda se fotografovan˘ objekt
nachází v dosahu zábleskového svûtla.
Tento údaj je zobrazován na LCD panelu
blesku 550EX.

Ovûfite si, zda se v hledáãku zobrazuje
ikona , a potom zhotovte snímek.
• Bezprostfiednû pfied uvolnûním závûrky je

spu‰tûn blesk, kter˘ vytvofií testovací
pfiedbûÏné zábleskové svûtlo. Po zmûfiení
hodnot zábleskové expozice spustí blesk
hlavní zábleskové svûtlo. Tímto zpÛsobem je
dosaÏeno optimální zábleskové expozice.



PouÏití blesku v reÏimu Plná automatika

Po zhotovení fotografie, tj. spu‰tûní hlavního
zábleskového svûtla, ovûfite, zda se rozsvítil
indikátor potvrzení zábleskové expozice.
Pokud bylo dosaÏeno správné expozice, bude
tento indikátor svít i t  po dobu pfiibl iÏnû
3 sekundy od zhotovení snímku. Pokud se
tento indikátor nerozsvítil, mÛÏe to znamenat
nedostateãné zábleskové osvûtlení scény,
a tedy podexponování snímku. V tomto pfiípadû
zkontrolujte, zda svítí ãervenû pilotní indikátor,
pfiistupte blíÏe k fotografovanému objektu
a zhotovte snímek znovu.

● DoplÀkov˘ blesk
DoplÀkov˘ blesk mÛÏe b˘t pouÏit v exteriérech pfii denním osvûtlení s cílem
zlep‰it svûtelné podmínky scény. Napomáhá ke zjemnûní stínÛ u snímaného
objektu nebo k potlaãení protisvûtla. 

25

6

• PfiedbûÏn˘ blesk je vytvofien pro potfieby vyhodnocovacího mûfiení zábleskového svûtla.
• Hlavní blesk osvûtluje fotografovan˘ objekt v dobû zhotovování snímku. 

Pfii pouÏití doplÀkového blesku je úroveÀ zábleskové expozice automaticky sníÏena tak,
aby osvûtlení fotografovaného objektu bylo vyváÏené (tj. aby intenzita zábleskového
i pfiirozeného osvûtlení byla v rovnováze). Tímto zpÛsobem je moÏné zabránit situacím,
kdy je sice centrální objekt fiádnû exponován, ale pozadí je podexponováno. Fotoaparát
dokáÏe zhotovit pfiirozené snímky se správnou expozicí objektu i pozadí.

S doplÀkov˘m bleskem Bez doplÀkového blesku



2. PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

Záblesková expozice je rovnûÏ automatická v ostatních reÏimech fotografování.
Systém automatického blesku E-TTL lze u fotoaparátÛ typu A vyuÏívat pfii nastavení na
Av (AE s prioritou clony), Tv (AE s prioritou rychlosti závûrky) a M (ruãní nastavení).
Fotoaparát nastaví nezbytnou rychlost závûrky (v reÏimu Av), hodnotu clony (v reÏimu
Tv) nebo v˘stup zábleskového svûtla (v reÏimu M). Záblesková fotografie je snadná
jako bûÏná fotografie s automatickou expozicí.

Nastavení rychlosti závûrky a clony dle reÏimu fotografování

• Ruãnû nastavovaná: Nastaveno vámi
• Automaticky nastavovaná: Nastaveno automaticky fotoaparátem
• 1/X s: Maximální synchronizovaná rychlost závûrky (viz str. 124)
• Po úplném stisknutí spou‰tû závûrky se nejdfiíve vytvofií pfiedbûÏn˘ blesk pro potfieby

vyhodnocovacího mûfiení. Získané hodnoty slouÏí k dosaÏení optimálního v˘stupu hlavního
blesku.

• Expozice pozadí je dána kombinací hodnot rychlosti závûrky a clony.
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ReÏim Rychlost závûrky Clona

Av Automaticky nastavovaná (30 - 1/X s) Ruãnû nastavovaná

Tv Ruãnû nastavovaná (30 - 1/X s) Automaticky nastavovaná

M Ruãnû nastavovaná (dlouhodobá, 30 - 1/X s) Ruãnû nastavovaná

• JestliÏe je fotoaparát nastaven na reÏim (Plná automatika), bude rychlost závûrky
a clona nastavována shodn˘m zpÛsobem jako v reÏimu P (Program AE).

• JestliÏe s bleskem 550EX fotografujete v reÏimu DEP (AE s nastavením hloubky
ostrosti), bude nastavení probíhat stejn˘m zpÛsobem jako u reÏimu P (Program AE).



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(1) Av: AE s prioritou clony a automatick˘ blesk E-TTL
JestliÏe pouÏíváte blesk pro zhotovení snímkÛ, u kter˘ch chcete fiídit hloubku ostrosti
nebo dosáhnout dobré expozice objektu i pozadí, pouÏijte reÏim AE s prioritou clony. Po
ruãním nastavení poÏadované hodnoty clony provede fotografick˘ pfiístroj automaticky
nastavení rychlosti závûrky pro správnou expozici pozadí. Systém automatického
zábleskového svûtla E-TTL zajistí fiádnou expozici v závislosti na vámi zvolené clonû.

Fotoaparát nastavte do reÏimu Av.

Na blesku 550EX zvolte reÏim
.

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazo-
vána ikona , a pokud ano, zhotov-
te snímek.
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JestliÏe bliká maximální synchronizovaná rychlost, znamená to, Ïe bude pozadí
pfieexponováno. V pfiípadû, Ïe bliká rychlost závûrky 30“, bude pozadí podexponováno.
V obou pfiípadech musíte zmûnit nastavení clony tak, aby zobrazovaná rychlost závûrky
neblikala.



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

● VyváÏené zábleskové expozice
Pfii nedostateãn˘ch svûteln˘ch podmínkách je moÏné vyváÏit expoziãní úroveÀ objektu a pozadí
pomocí pomalé synchronizované rychlosti závûrky. VyváÏen˘ch zábleskov˘ch expozic je moÏné
dosáhnout automaticky nastavením fotoaparátu na reÏim Av. Fotoaparát pfii tomto nastavení zvolí
takovou synchronizovanou rychlost závûrky, která odpovídá správné expozici pozadí. V zájmu
zabránûní roztfiesení snímku doporuãujeme pouÏívat stativ.
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VyváÏená záblesková expozice Záblesková expozice v plnû automatickém reÏimu

• Nechcete-li automatické vyvaÏování zábleskov˘ch expozic, nastavte fotoaparát na
reÏim M. V tomto reÏimu mÛÏete ruãnû nastavit poÏadovanou rychlost závûrky
i hodnotu clony. Viz str. 30.

• V závislosti na vámi nastavené rychlosti závûrky a hodnotû clony zabezpeãí systém
automatického fiízení zábleskového svûtla E-TTL dosaÏení správné zábleskové
expozice. 

• JestliÏe pouÏíváte mûkce kreslící objektiv, jako napfi. Canon EF 135 mm f/2.8 bez
stativu, dosáhnete nejvût‰í úãinnosti mûkkého vykreslení ruãním nastavením rychlosti
závûrky a clony. Postupujte následovnû:
1) Nastavte hodnotu clony co nejblíÏe max. moÏné clonû.
2) Nastavte min. rychlost závûrky. Zvolte ale takovou rychlost, která zabrání roztfiesení
snímku.
3) Ovûfite, zda je blesk nabit, a potom zhotovte snímek.

• Chcete-li dosáhnout vyváÏené zábleskové expozice v reÏimu Tv, nastavte takovou
rychlost závûrky, která odpovídá správné expozici (viz indikace na panelu).

• Chcete-li dosáhnout vyváÏené zábleskové expozice v reÏimu M, nastavte takovou
rychlost závûrky a hodnotu clony, které odpovídají správné expozici (viz indikace na
panelu). 

• Pfii osvûtlení scény záfiivkov˘mi svítidly, mohou mít zhotovené fotografie nazelenal˘
nádech, zatímco Ïárovkové osvûtlení zpÛsobuje nádech do oranÏova.



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(2) Tv: AE s prioritou rychlosti závûrky
a automatick˘ blesk E-TTL

Zvolením rychlosti závûrky je moÏné, pfii fotografování s bleskem, dosahovat rÛzn˘ch
efektÛ. Rychlost lze nastavovat v rozsahu 30 sekund aÏ max. synchronizovaná
rychlost závûrky. Fotoaparát potom automaticky nastaví takovou clonu, která
odpovídá správné expozici pozadí. Systém automatického zábleskového svûtla
E-TTL zajistí fiádnou expozici v závislosti na vámi zvolené rychlosti závûrky.

Fotoaparát nastavte do reÏimu Tv a zvol-
te poÏadovanou rychlost závûrky, která
mÛÏe b˘t v rozsahu 30 sekund aÏ max.
synchronizovaná rychlost.

Na blesku 550EX zvolte reÏim
.

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazo-
vána ikona , a pokud ano, zhotov-
te snímek. 
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JestliÏe bliká hodnota clony, znamená to, Ïe bude pozadí pfieexponováno nebo
podexponováno. V obou pfiípadech musíte zmûnit rychlost závûrky tak, aby zobrazovaná
hodnota clony neblikala.

1

2

3
4

5



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(3) M: Ruãní nastavení expozice a automatick˘ blesk E-TTL
Chcete-li ruãnû nastavit rychlost závûrky i hodnotu clony, zvolte tento reÏim.
Pfii vlastním fotografování je blesk automaticky fiízen podle programu E-TTL
s ohledem na vámi nastavenou clonu.

Fotoaparát nastavte do reÏimu M a zvolte
poÏadovanou clonu a rychlost závûrky.
Rychlost závûrky mÛÏete volit v rozsahu
30 sekund aÏ max. synchronizovaná
rychlost, anebo buLb.

Na blesku 550EX zvolte reÏim
.

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazo-
vána ikona , a pokud ano, zhotov-
te snímek. 
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V následující tabulce jsou uvedeny dosahy
blesku, pfii kter˘ch bude blikat lev˘ krajní
indikátor stupnice :

1

2

3
4

5

Nastavení zoomu Dosah blesku

17 aÏ 28 mm 0,5 m nebo ménû

35 mm a více 0,7 m nebo ménû
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Fotoaparáty typu A

SloÏitûj‰í zábleskové fotografie

Tato ãást vysvûtluje úkony pfii sloÏitûj‰ích zábleskov˘ch fotografiích s bleskem
Speedlite 550EX. Skládá se z následujících úsekÛ:

1. Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP) (str. 32)
2. Blokování FE (str. 34)

3. Kompenzace zábleskové expozice (str. 36)

4. ReÏim FEB (str. 38)

5. OdraÏen˘ blesk (str. 40)

6. Detailní zábûry s bleskem (str. 43)

7. ReÏim Ruãní blesk (str. 44)

8. Stroboskopick˘ blesk (str. 46)

9. Druhá synchronizace blesku (str. 49)

10. Modelaãní blesk (str. 50)

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe blesk Speedlite 550EX je pouÏit spoleãnû s fotoaparátem
EOS-3.

• Pfied provádûním jednotliv˘ch úkonÛ zapnûte fotoaparát EOS-3 a blesk 550EX. 
• Voliã dálkového ovládání blesku 550EX nastavte do polohy OFF.
• Instrukce k obsluze fotoaparátu EOS-3 jsou uvedeny v návodu, kter˘ jste s tímto

pfiístrojem obdrÏeli.



1. Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)

JestliÏe nastavíte reÏim synchronizace na nejvy‰‰í synchronizovanou rychlost závûrky (blesk FP),
bude fotoaparát synchronizovanû spolupracovat s bleskem 550EX pfii v‰ech rychlostech závûrky.
JestliÏe je zvolena vysokorychlostní synchronizace, zobrazuje se v hledáãku .
• Vysokorychlostní synchronizace mÛÏe b˘t zvolena v reÏimech blesku E-TTL a M.
• Vysokorychlostní synchronizaci je vhodné volit pfii portrétech s doplÀkov˘m bleskem

zhotovovan˘ch za denního osvûtlení, neboÈ:
(1) Lze více rozostfiit pozadí díky vût‰ímu rozevfiení clony.
(2) UmoÏÀuje vnést do oãí fotografovaného objektu „jiskru“.
(3) ZjemÀuje stíny v tváfii fotografovaného objektu.

Zvolte poÏadovan˘ reÏim fotoaparátu
a blesku Speedlite.
• JestliÏe chcete mít vût‰í rozevfiení clony

(men‰í clonové ãíslo), zvolte reÏim Av nebo
M.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < > a zobrazte na LCD panelu
symbol . 
• Pfii kaÏdém souãasném stisknutí tlaãítek

< > a < > se mûní nastavení v dále
uvedeném cyklu:

Zaostfiete.
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Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

(Off)

1

2

3

4



Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazová-
na ikona , a pokud ano, zhotovte
snímek

33
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S normální bleskem Pfii zvolení vysokorychlostní synchronizace

• Smûrné ãíslo blesku se zvolením vysokorychlostní synchronizace zmûní, a to
v závislosti na rychlosti závûrky (viz str. 121). âím rychlej‰í je rychlost závûrky, tím
men‰í bude dosah blesku. Aktuální dosah blesku 550EX proto kontrolujte na jeho LCD
panelu.

• Chcete-li vysokorychlostní synchronizaci zru‰it, stisknûte nûkolikrát souãasnû tlaãítka
< > a < > tak, aby symbol pfiestal b˘t na LCD panelu blesku 550EX
zobrazován.

• PouÏijete-li vysokorychlostní synchronizaci pfii ruãním blesku, bude zábleskov˘ v˘stup
v rozsahu 1/1 aÏ 1/128.

JestliÏe pouÏijete v reÏimu Av blesk jako zdroj doplÀkového zábleskového svûtla
a nastavíte vysokorychlostní synchronizaci, mÛÏe b˘t tato rychlost vût‰í neÏ normální
rychlost X-sync.



2. Blokování FE

S fotoaparáty typu A je moÏné vyuÏívat funkci blokování FE (zábleskové expozice). Jedná se vlastnû
o zábleskovou verzi blokování AE. Pomocí blokování FE mÛÏete provádût bodové mûfiení k dosaÏení
správn˘ch hodnot zábleskové expozice u specifické oblasti fotografované scény.
• Blokování FE pracuje spoleãnû s E-TTL a vysokorychlostní synchronizací (bleskem FP).

Na fotoaparátu zvolte poÏadovan˘
reÏim fotografování.

Zaostfiete.

Kruh bodového mûfiení zobrazovan˘
v hledáãku umístûte na tu ãást scény, kterou
chcete zmûfiit. Potom stisknûte na
fotoaparátu tlaãítko < >. Blokování FE
zÛstane aktivní po dobu 16 sekund.
• Blesk 550EX vygeneruje pfiedbûÏné

zábleskové svûtlo, kter˘m zjistí expoziãní
hodnoty. Tyto hodnoty se uloÏí do pamûti.

• Zaostfiovací bod, kter˘ je svázan˘ s blo-
kováním FE, se zmûní do ãervena. 

• V hledáãku se na 0,5 sekundy zobrazí
symbol . 

• Chcete-li zjistit hodnoty blokování FE pro
jinou ãást scény, stisknûte znovu tlaãítko
< >. 

• Chcete-li blokování FE zru‰it, vyãkejte
16 sekund do uplynutí ãasového intervalu
nebo stisknûte na fotoaparátu t laãítko
< >, <AF> nebo < >. 

Podle potfieby zmûÀte kompozici snímku.
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Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

1

2
3

4
5



Blokování FE

Zkontrolujte v hledáãku úroveÀ zá-
bleskové expozice a potom zhotovte
snímek.

U tohoto snímku bylo pfied zmûnou
kompozice provedeno blokování FE na
obliãej fotografované osoby. Blokování
FE zabránilo tvorbû odrazu od stûny
a oklamání expoziãní automatiky.
Ústfiední objekt byl proto správnû
exponován. 
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• JestliÏe je fotografovan˘ objekt pfiíli‰ daleko k dosaÏení správné zábleskové expozice,
rozbliká se v hledáãku . V tomto pfiípadû pfiistupte blíÏe nebo zvolte vût‰í otevfiení
clony (tj. men‰í clonové ãíslo) a v‰e zopakujte. 

• Blokování FE nelze pfii nastavení blesku 550EX do reÏimu M pouÏívat. Fotografujete-li
s pfiístroji EOS Elan IIE/50E/55 a EOS IX bude blikající ikona v hledáãku indikovat
varování, Ïe není moÏné pouÏívat blokování FE v reÏimu blesku M. 

• PfiedbûÏn˘ záblesk pfii blokování FE bude s v˘stupem pfiibliÏnû 1/32. 
• U fotoaparátu typu A jin˘ch neÏ EOS-3 bude tlaãítko blokování AE fungovat jako

tlaãítko blokování FE v pfiípadû, Ïe blesk 550EX je nabit a pfiipraven.
• JestliÏe je zamûfien˘ objekt pfiíli‰ mal˘, nemusí mít blokování FE poÏadovan˘ efekt.



3. Kompenzace zábleskové expozice

Kompenzaci zábleskové expozice je moÏné u blesku 550EX nastavit v rozsahu
+/- 3 kroky s pfiesností nastavení 1/3 kroku (u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2 kroku).
Kompenzaci zábleskové expozice lze pouÏívat pfii fotografování s bleskem
spoleãnû s normální kompenzací expozice (zaji‰Èuje expoziãní úroveÀ pozadí). 

Stisknûte t laãítko < >
a zobrazte symbol .
• Pomocí tlaãítka < > budete mûnit

blikající nastavení v tomto cyklu:

• Blikat bude ikona a hodnota kompenzace
zábleskové expozice.

Pomocí tlaãítek < > a < > na-
stavte poÏadovanou velikost kom-
penzace zábleskové expozice.
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Stisknûte tlaãítko < > nebo
stisknûte do poloviny spou‰È závûrky. 
• Ikona i velikost kompenzace zábleskové

expozice pfiestanou blikat, jsou zobrazovány
trvale.

1

(Off)

2

3

Zaostfiete na objekt.
• Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny,

zobrazí se velikost kompenzace zábleskové
expozice v pravé ãásti hledáãku a v jeho
dolní ãásti ikona .

4



Vliv jednotliv˘ch typÛ kompenzace na expozici

Kompenzace zábleskové expoziceKompenzace zábleskové expozice

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda jsou v hledáãku zobra-
zovány ikony a , a pokud ano,
zhotovte snímek. 
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6

• Kompenzace zábleskové expozice stanovená bleskem 550EX potlaãí kompenzaci
zábleskové expozice stanovenou fotoaparátem.

• V pfiípadû fotografování malého objektu a tmavého pozadí nemusí kompenzace
zábleskové expozice pfiinést poÏadovan˘ v˘sledek. V tomto pfiípadû je vhodnûj‰í
pouÏít ruãní reÏim blesku, viz str. 44.

Kompenzace zábleskové expozice E-TTL

Kompenzace expozice AE

Kompenzace expozice zmûnou
nastavení citlivosti filmu

Efekt 

Zmûní zábleskovou expozici hlavního objektu.

Zmûní expozici pozadí.

Zmûní jak zábleskovou expozici (hlavního objektu), tak
expozici pozadí, a to stejnou velikostí.



4. ReÏim FEB

Pomocí tohoto reÏimu mÛÏete získat nûkolik zábûrÛ objektu s rÛzn˘mi
expozicemi blesku pfii konstantní úrovni expozici pozadí. Fotoaparát zhotoví
3 po sobû následující snímky: správnû exponovan˘, podexponovan˘
a pfieexponovan˘ snímek. Posun expozice tûchto tfiech snímkÛ lze nastavit
v úrovni +/– 3 kroky s pfiesností 1/3 kroku (u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2 kroku).
Po zhotovení v‰ech tfií snímkÛ se reÏim FEB automaticky zru‰í.

Stisknûte tlaãítko < >
a zobrazte ikonu .
• Pomocí tlaãítka < > budete mûnit

blikající nastavení v tomto cyklu:

• Blikat bude ikona a hodnota automa-
tického posouvání zábleskové expozice. 

• JestliÏe je zobrazována ikona , stisknûte
znovu tlaãítko < >.

Pomocí tlaãítek < > a < > nastav-
te poÏadovanou velikost posouvání
zábleskové expozice.
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Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu blesku 550EX budou zobra-

zovány údaje podobné tûm na obrázku
vlevo.

Zaostfiete na objekt.
• Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny,

zobrazí se v pravé ãásti hledáãku velikost
nastavení FEB.

1

2

3

4

(Off)



ReÏim FEB

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.
Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazována
ikona , a pokud ano, zhotovte snímek.

Zhotovte zb˘vající dva snímky s po-
sunutou zábleskovou expozicí. (Podle
potfieby zopakujte kroky 4 aÏ 6.)
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6

7

Správná expozice Podexponovan˘ snímek
s posunem 1 krok

Pfieexponovan˘ snímek
s posunem 1 krok

• Film se posouvá v závislosti na aktuálnû zvoleném reÏimu posouvání filmu. 
• Pfied zhotovením snímku se ujistûte o pfiipravenosti blesku 550EX. Jeho pilotní

indikátor musí svítit ãervenû, popfi. musí b˘t zobrazena v hledáãku ikona . 
• V reÏimech posouvání filmu , , or (souvislé fotografování) bude následn˘

snímek s posunem zábleskové expozice zhotoven aÏ poté, co se pfiipraví blesk.
(MÛÏete v‰ak zhotovit snímek v normálním reÏimu AE, pokud uvolníte spou‰È závûrky
a následnû ji stisknete úplnû.) Jakmile je blesk pfiipraven, mÛÏete pokraãovat ve
zhotovování snímkÛ s posunem expozice. 

• U jin˘ch fotoaparátÛ typu A neÏ EOS-3 není moÏné zhotovovat dal‰í snímky
s posunem zábleskové expozice, dokud se nenabije blesk. (MÛÏete v‰ak zhotovit
snímek v normální reÏimu AE, pokud uvolníte spou‰È závûrky a následnû ji stisknete
úplnû.) Jakmile je blesk pfiipraven, mÛÏete pokraãovat ve zhotovování snímkÛ
s posunem expozice.

• ReÏim FEB lze pouÏívat spoleãnû s reÏimem blokování FE.
• JestliÏe byl u blesku 550EX zvolen reÏim FEB a následnû nastavena velikost

kompenzace zábleskové expozice, bude posun zábleskové expozice odpovídat
velikosti kompenzace zábleskové expozice. 

UÏivatelská funkce CF-1 mÛÏe b˘t nastavena tak, aby se po automatickém zhotovení tfií
snímkÛ s posunem zábleskové expozice reÏim FEB nezru‰il. Viz str. 113.

UÏivatelská funkce CF-2 mÛÏe mûnit pofiadí snímkÛ s posunem zábleskové expozice.
Viz str. 113.

CF

CF



5. OdraÏen˘ blesk

JestliÏe chcete zabránit ostr˘m stínÛm, které vznikají za fotografovan˘m objektem pfii pouÏití osvûtlení
zábleskov˘m svûtlem, mÛÏete vyuÏít moÏnosti smûfiovat zábleskovou hlavu na strop nebo na stûnu,
a tím dosáhnout pfiirozenûj‰ího osvûtlení. OdraÏené zábleskové svûtlo vytváfií mûkãí kresbu. 

Chcete-li otoãit zábleskovou hlavou,
stisknûte tlaãítko < >. Chcete-li
zábleskovou hlavu naklápût,
stisknûte tlaãítko < >. Zábleskovou
hlavu nastavte do poÏadované
polohy, nasmûrujte ji napfi. na stûnu,
strop nebo jin˘ reflexní povrch.

PUSH

PUSH

Zábleskovou hlavu je moÏné natáãet ve smûrech
a úhlech uveden˘ch v následující tabulce.

*Viz str. 43
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JestliÏe je záblesková hlava otoãena
nebo naklonûna, zobrazí se na LCD
panelu blesku 550EX . 
• JestliÏe je nastavování zoomu zábleskové

hlavy automatické a hlava je otoãena nebo
naklonûna, zmûní se nastavení zoomu na
hodnotu 50 mm. V reÏimu odraÏeného blesku
je moÏné zoom rovnûÏ nastavovat ruãnû.

• JestliÏe zvolíte ruãní nastavování zoomu ,
nezmûní se pfii natoãení nebo naklonûní
zábleskové hlavy zobrazované nastavení
zoomu.

Zaostfiete na objekt.

1

Smûr Maximální úhel Aretace

Nahoru 90° 0°, 60°, 75°, 90°

Dolu* 7° 0°, 7°

Doleva 180°
0°, 60°, 75°, 90°, 
120°, 150°, 180°

Doprava 90° 0°, 60°, 75°, 90°

2

3



OdraÏen˘ blesk

Zkontrolujte, zda se v hledáãku zobrazuje
ikona , pokud ano, zhotovte snímek.
• JestliÏe se po zhotovení snímku nerozsvítí

potvrzovací indikátor zábleskové expozice,
nastavte vût‰í otevfiení clony (tj. men‰í
clonové ãíslo) a v‰e zopakujte znovu.

41

4

S odraÏen˘m bleskem S pfiím˘m bleskem

Zábleskové svûtlo je vhodné odráÏet o rovn˘ bíl˘ a reflexní povrch. Pokud je tento povrch
barevn˘, mÛÏe mít zhotoven˘ snímek nádech v této barvû.



OdraÏen˘ blesk

● Odraz svûtla v oãích
PÛsobivûj‰ích fotografií osob, zejména
portrétÛ, dosáhnete tím, Ïe vytvofiíte
v jejich oãích odraz zábleskového svûtla,
snímek bude potom vypadat mnohem
Ïivûji. S bleskem 550EX je vytvofiení
odrazu svûtla v oãích fotografovan˘ch
osob velice snadné.

Zábleskovou hlavu nakloÀte úplnû
nahoru, tj. o 90°. VysuÀte vestavûn˘
‰irokoúhl˘ panel aÏ do jeho krajní polohy
(usly‰íte zaklapnutí) zpÛsobem nazna-
ãen˘m na obrázku. Snímek zhotovte
stejn˘m zpÛsobem, jako kdyÏ fotogra-
fujete s odraÏen˘m bleskem, viz
„5. OdraÏen˘ blesk“.
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• Otoãením zábleskové hlavy doleva
nebo doprava odraz svûtla v oãích
nevznikne. Zábleskovou hlavu vyklop-
te nahoru o 90°a pouÏívejte ji v této
poloze.

• Fotografovaná osoba by nemûla b˘t ve
vût‰í vzdálenosti neÏ 1,5 m.

Jestl iÏe je ‰irokoúhl˘ panel vysunut
v situaci, kdy je záblesková hlava
v normální poloze nebo sklonûna o 7°,
bude LCD panel blesku 550EX varovnû
blikat. Zábleskovou hlavu nakloÀte o 90°
nahoru. 



6. Detailní zábûry s bleskem

Zábleskovou hlavu je moÏné sklonit o 7°. To umoÏÀuje lep‰í osvûtlení dolních
ãástí fotografovaného objektu pfii detailních zábûrech. 

Stisknûte tlaãítko < > a skloÀte zábles-
kovou hlavu aÏ do krajní polohy. Na LCD
panelu blesku zaãne blikat ikona .
• Toto nastavení zábleskové hlavy je úãinné pouze

pro fotografování ze vzdálenosti 0,5 m od objektu. 
• Dosah blesku bude zobrazován obdobnû jako na

obrázku vlevo.

PUSH
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7. ReÏim Ruãní blesk

V tomto reÏimu mÛÏete nastavovat v˘stup zábleskového svûtla ve
v˘konov˘ch pomûrech 1/1 (pln˘ v˘kon) aÏ 1/128.
• V zájmu ochrany zábleskové hlavy pfied pfiehfiátím nebo jin˘m po‰kozením dodrÏujte dále

uvedené limity maximálního poãtu souvisle zhotovovan˘ch snímkÛ s bleskem:
(1) V˘stup 1/1 nebo 1/2: max. 15 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ
(2) V˘stup 1/4 nebo 1/8: max. 20 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ
(3) V˘stup 1/16 nebo 1/32: max. 40 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ

Fotoaparát pfiepnûte do reÏimu
fotografování Av nebo M.

Na blesku 550EX stisknûte tlaãítko
< > a zvolte M.
• Tlaãítkem < > budete mûnit nastavení

reÏimu blesku v tomto cyklu:
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Stisknûte tlaãítko < >.
• Zobrazovaná hodnota ruãnû nastavovaného

zábleskového v˘stupu se rozbliká.

1

2

3

/



ReÏim Ruãní blesk

PoÏadovan˘ v˘stup nastavte pomocí
tlaãítka < > nebo < >.
• Pfii kaÏdém stisku tlaãítka se zábleskov˘

v˘stup zmûní o 1 krok nastavení.

Stisknûte znovu tlaãítko < >.
Zobrazovaná hodnota ruãnû nastavo-
vaného zábleskového v˘stupu pfies-
tane blikat a bude zobrazována trvale.

Zaostfiete na objekt.
• Po stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny se

provede zaostfiení a na LCD panelu blesku
se zobrazí hodnota clony a dosah blesku
(pfiíslu‰n˘ ãárov˘ segment). 

Ovûfite si na objektivu, na jakou
vzdálenost je zaostfien.
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Na LCD panelu zkontrolujte dosah
blesku. JestliÏe dosah blesku neodpovídá
vzdálenosti zaostfiení, zmûÀte pfiíslu‰n˘m
zpÛsobem nastavení clony.
• Zmûnit mÛÏete rovnûÏ zábleskov˘ v˘stup

tak, aby jeho hodnota odpovídala vzdálenosti
zaostfiení. 

Zkontrolujte, zda je v hledáãku
zobrazena ikona , pokud ano,
zhotovte snímek.

4

5

6

7

8

9

• JestliÏe zjistíte velk˘ rozdíl mezi dosahem blesku a vzdálenosti zaostfiení, zmûÀte
pfiíslu‰n˘m zpÛsobem zábleskov˘ v˘stup nebo nastavte vût‰í rozevfiení clony.

• Chcete-li dosáhnout pfiesnûj‰í zábleskové expozice, pouÏijte ruãní expozimetr
zábleskového svûtla.



8. Stroboskopick˘ blesk

V tomto reÏimu se blesk v dobû zhotovování snímku spou‰tí nûkolikrát rychle za
sebou. Tohoto mÛÏe b˘t vyuÏito pfii záznamu vícenásobn˘ch obrazÛ pohybujícího
se objektu, napfi. pro potfieby studie jeho pohybu.
Frekvence stroboskopického spou‰tûní blesku (mûfieno poãtem zábleskÛ za
1 sekundu, neboli v „Hz“) mÛÏe b˘t nastavena v rozsahu 1 aÏ 199 Hz. Tato
frekvence mÛÏe b˘t nastavována s pfiesností 1 Hz v rozsahu 1 aÏ 20 Hz, pfiesností
5 Hz v rozsahu 25 aÏ 50 Hz a pfiesností 10 Hz v rozsahu 60 aÏ 199 Hz.

Nastavit lze aÏ 100 po sobû jdoucích
zábleskÛ. Maximální poãet zábleskÛ je
v‰ak podmínûn nastaven˘m zábles-
kov˘m v˘stupem a zvolenou frekvencí.
Viz ãást nazvaná „Maximální poãet
nepfietrÏit˘ch zábleskÛ“ na str. 122. 

● Nastavení frekvence spou‰tûní, poãtu a v˘stupu
zábleskového svûtla
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Stisknûte tlaãítko < > a zvolte
.

• Tlaãítkem < > budete mûnit reÏim
blesku v následujícím cyklu:

1

/



Stroboskopick˘ blesk

Stiskem tlaãítka < > zvolte
poÏadovanou frekvenci spou‰tûní,
poãet zábleskÛ a v˘stup. Zvolené
nastavování je indikováno rozbli-
káním aktuální hodnoty na LCD
panelu. Stiskem tohoto t laãítka
budete mûnit blikání jednotliv˘ch
poloÏek v následujícím cyklu:

PoÏadovanou hodnotu blikající po-
loÏky nastavte pomocí tlaãítka < >
nebo < >. 

Zvolenou hodnotu uloÏte opûtovn˘m
stiskem tlaãítka < > PoloÏka
pfiestane blikat a bude zobrazována
trvale. ZároveÀ se rozbliká následující
poloÏka. Její nastavení proveìte zopako-
váním krokÛ 3 a 4. 
• Jakmile po nastavení zábleskového v˘stupu stisknete

tlaãítko < >, budou zobrazovány frek-
vence spou‰tûní, poãet zábleskÛ a jejich v˘stup.
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● Fotografování se stroboskopick˘m bleskem
Chcete-li zhotovovat stroboskopické fotografie, musíte zvolit takovou rychlost
závûrky, která poskytuje blesku 550EX dostateãn˘ ãasov˘ prostor pro
vytvofiení pfiíslu‰ného poãtu zábleskÛ pfii dané frekvenci.

2

Frekvence spou‰tûní Poãet zábleskÛ Zábleskov˘ v˘stup

(Normální zobrazování)

3

4

Fotoaparát nastavte na reÏim foto-
grafování M a zvolte clonu.1



Stroboskopick˘ blesk

Pro v˘poãet potfiebné rychlosti závûrky
pouÏijte dále uveden˘ vzorec:

Poãet zábleskÛ : frekvencí = rychlost
závûrky

Pfiíklad: JestliÏe je poãet zábleskÛ
10 a její frekvence 5, je nezbytné
nastavit rychlost závûrky 2 s. 

10 : 5 = 2
• JestliÏe je indikován poãet zábleskÛ ,

znamená to, Ïe blesk bude vytváfiet záblesky
po celou dobu otevfiení závûrky nebo do
maximálního poãtu po sobû jdoucích
zábleskÛ (jak je uvedeno v tabulce na str.
122). 

Zaostfiete na objekt.
• Chcete-li provést nastavení expozice, postupujte

podle pokynÛ uveden˘ch v ãásti „ReÏim Ruãní
blesk“ na str. 44.

Zkontrolujte, zda je v hledáãku zobrazena
ikona , pokud ano, zhotovte snímek.
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2

3

4

V zájmu zabránûní pfiehfiátí nebo jiného po‰kození zábleskové hlavy nepouÏívejte
stroboskopick˘ blesk pro více neÏ 10 rychle po sobû následujících snímkÛ. Po deseti
snímcích nechejte blesk 550EX alespoÀ 10 minut vychladnout.

• Stroboskopick˘ blesk je nejúãinnûj‰í pfii fotografování vysocereflexních objektÛ pfied
tmav˘m pozadím. 

• Doporuãujeme pouÏívat stativ a dálkovou spou‰È.
• Fotografujete-li se stroboskopick˘m zábleskov˘m svûtlem, je vhodné napájet blesk

externím zdrojem.

• Stroboskopick˘ blesk není moÏné pouÏívat pfii zábleskovém v˘stupu 1/1 nebo 1/2.
• Pfii stroboskopickém blesku mÛÏete nastavit rovnûÏ trvalé otevfiení závûrky (buLb).



9. Druhá synchronizace blesku

Obvykle je synchronizace spou‰tûní blesku nastavena tak, Ïe se blesk spustí tûsnû po
otevfiení závûrky. Tuto synchronizaci oznaãujeme jako první. Pfii druhé synchronizaci
závûrky se blesk spou‰tí tûsnû pfied koncem expozice. Nastavíte-li druhou synchronizaci
závûrky a zároveÀ její pomalou rychlost, mÛÏete na sv˘ch fotografiích vytvofiit
„rozmazanou stopu“ (vytvofienou vlastním svûtlem pohybujícího se objektu) a objekt
zachytit díky osvûtlení bleskem. V˘sledn˘ zábûr vytváfií pfiirozen˘ dojem pohybu.

Fotoaparát pfiepnûte do poÏado-
vaného reÏimu fotografování.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < > a zobrazte na LCD panelu
symbol .
• Pfii kaÏdém souãasném stisknutí tlaãítek < >

a < >  se bude mûnit reÏim synchronizace
v následující smyãce:

Zkontrolujte, zda je v hledáãku zobrazena
ikona , pokud ano, zhotovte snímek.
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1

2

3

Druhá synchronizace blesku První synchronizace blesku

• Druhá synchronizace blesku je snadnûj‰í pfii zvolení rychlosti buLb.
• Pfii pouÏití fotoaparátÛ Rebel G/New EOS Kiss, EOS 500N bude pfii nastavení na

druhou synchronizaci blesku pouÏito automatické fiízení TTL.
• Druhá synchronizace blesku nepracuje pfii nastavení fotoaparátu na reÏim nebo

jin˘ reÏim z oblasti programového fiízení obrazu. 
• Chcete-li druhou synchronizaci zru‰it, stisknûte souãasnû tlaãítka < > a < > tak,

aby ikona pfiestala b˘t na LCD panelu zobrazována.

(Off)



10. Modelaãní blesk

PouÏíváte-li blesk 550EX s fotoaparátem EOS-3 je moÏné vytváfiet modelaãní
blesk, z jehoÏ pomocí si mÛÏete ovûfiit tvorbu svûtla a stínÛ pfii zábleskovém
osvûtlení je‰tû pfied zhotovením snímkÛ.

Nastavte na fotoaparátu a blesku
550EX poÏadovan˘ reÏim zábles-
kové fotografie.

Stisknûte na fotoaparátu tlaãítko pro
zobrazení hloubky ostrosti.
• Clona se zavfie na odpovídající velikost.
• Blesk 550EX vytvofií sekundovou fiadu po

sobû jdoucích zábleskÛ s frekvencí 70 Hz.
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V zájmu zabránûní pfiehfiátí nebo jiného po‰kození zábleskové hlavy nepouÏívejte
stroboskopick˘ blesk pro více neÏ 10 rychle po sobû následujících snímkÛ. Po deseti
snímcích nechejte blesk 550EX alespoÀ 10 minut vychladnout.

UÏivatelská funkce CF-6 mÛÏe modelaãní blesk vypnout a znemoÏnit tak jeho pouÏití.
Viz str. 113.

CF
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Fotoaparáty typu A

Záblesková fotografie s bezdrátov˘mi systémy

Tato ãást se zab˘vá bezdrátovou zábleskovou fotografií s bleskem 550EX.
Jsou zde vysvûtleny zabudované nadfiízené a podfiízené zábleskové funkce
blesku Speedlite 550EX.

Vlastnosti blesku 550EX pro bezdrátové zábleskové systémy

• Bezdrátov˘ zábleskov˘ systém s více blesky Speedlite 550EX je moÏné
pouÏívat stejnû snadno jako blesk nasazen˘ na fotoaparátu.

• Jako podfiízené jednotky pro automatické fiízení je moÏné mít aÏ 3 blesky
550EX nebo 3 skupiny bleskÛ 550EX.

• Blesky 550EX nastavené jako podfiízené jednotky mohou b˘t rozmístûny
tak, aby bylo dosaÏeno poÏadovaného svûtelného efektu. V‰echny jejich
nastavení jsou ovládány nadfiízenou jednotkou a fotoaparátem.

[1] Nastavení a testování bezdrátového systému (str. 52)
[2] Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL (str. 60)
[3] Bezdrátov˘ ruãní blesk (str. 71)
[4] Bezdrátov˘ stroboskopick˘ blesk (str. 73)
[5] Ruãní nebo stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou (str. 74)

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe se blesk Speedlite 550EX pouÏívá s fotoaparátem EOS-3.
• NeÏ zaãnete provádût jednotlivé kroky, zapnûte hlavními spínaãi napájení EOS-3

a 550EX.
• Tyto instrukce pfiedpokládají, Ïe blesk Speedlite 550EX, kter˘ má pfiepnut voliã

dálkového ovládání do polohy , je „nadfiízenou jednotkou“ a blesk 550EX,
kter˘ má voliã dálkového ovládání pfiepnut do polohy , je „podfiízenou
jednotkou“.

• Pokyny k obsluze fotoaparátu EOS-3 naleznete v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem
obdrÏeli.

• S fotoaparáty EOS Elan II/50-50E, EOS Rebel G/500N, EOS IX Lite/IX7 je moÏné
pouÏívat pouze jednu podfiízenou skupinu bleskÛ pro bezdrátové automatické fiízení
zábleskového svûtla E-TTL.

• U bezdrátové zábleskové fotografie není moÏné pouÏívat funkci rychlého blesku.



[1] Nastavení a testování bezdrátového systému

Bezdrátov˘ zábleskov˘ systém mÛÏe b˘t sestaven dvûma zpÛsoby:
(1) S bleskem 550EX nastaven˘m jako nadfiízená jednotka a jedním nebo
více blesky 550EX nastaven˘mi jako podfiízené jednotky. (2) S vysílaãem
Speedlite ST-E2 (prodávan˘m samostatnû) pouÏit˘m jako nadfiízená jednotka
a jedním nebo více blesky 550EX nastaven˘mi jako podfiízené jednotky.

V této ãásti se popisuje postup prvního zpÛsobu sestavení. Druh˘ zpÛsob
sestavení je uveden v návodu k vysílaãi Speedlite ST-E2.

Blesk 550EX nasaìte na fotoaparát
a voliã dálkového ovládání pfiepnûte do
polohy . Tento blesk bude
potom slouÏit jako „nadfiízená jednotka“.
Dálkov˘ signál je z nadfiízené jednotky
odesílán na podfiízenou jednotku (pod-
fiízené jednotky) pfiibliÏnû v okamÏiku,
kdy se vytváfií pfiedbûÏn˘ záblesk.
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1. Blesk 550EX jako nadfiízená jednotka

Nastavení zoomu zábleskové hlavy nadfiízené jednotky je nastaveno automaticky na
. Tímto je zaji‰tûno maximální pokrytí ovládacím signálem, a to v úhlu 80°.

Nastavení zoomu je moÏné zmûnit ruãnû pomocí tlaãítka . Tím v‰ak zúÏíte úhel
vyzafiování fiídicího signálu.



2. Blesk 550EX jako podfiízená jednotka

Voliã dálkového ovládání blesku 550EX,
kter˘ má pracovat jako podfiízen˘
pfiístroj, nastavte do polohy .
Takto pfiepnut˘ blesk 550EX je ozna-
ãován „podfiízená jednotka“.
• Nastavení zoomu zábleskové hlavy podfiízené

jednotky je nastaveno automaticky na .
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Nastavení zoomu zábleskové hlavy podfiízené jednotky je moÏné zmûnit ruãnû pomocí
tlaãítka .



Chcete-l i  nastavit ãíslo kanálu
podfiízené jednotky, stisknûte tlaãítko
< > a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

3. Nastavení kanálu u nadfiízené/podfiízené jednotky

Nadfiízená jednotka vysílá fiídicí signály. V zájmu zabránûní, aby tyto fiídicí signály ovládaly
jiné podfiízené blesky (napfi. jiného fotografa), mÛÏete zvolit jeden ze ãtyfi moÏn˘ch
komunikaãních kanálÛ. Nadfiízená i podfiízená jednotka (popfi. podfiízené jednotky) v jednom
bezdrátovém zábleskovém systému musí b˘t nastaveny na stejné ãíslo kanálu. 

Chcete-li nastavit ãíslo kanálu nad-
fiízené jednotky, stisknûte tlaãítko
< > a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:
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âíslo kanálu (1, 2, 3 nebo 4) vyberte
pomocí tlaãítka < > nebo < >.

1

(Off )

2
Stisknûte tlaãítko < >.
• Na panelu se zobrazí ikona a ãíslo

zvoleného kanálu.

3

(Off )

4



Nastavení kanálu u nadfiízené/podfiízené jednotky

âíslo kanálu shodné s ãíslem kanálu
nadfiízené jednotky (1, 2, 3 nebo 4)
vyberte pomocí tlaãítka < > nebo
< >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na panelu se zobrazí ikona a ãíslo

zvoleného kanálu.
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5

6

JestliÏe nejsou nadfiízená a podfiízená jednotka (popfi. podfiízené jednotky) nastaveny na
stejné ãíslo kanálu, nebude moci nadfiízená jednotka spou‰tût blesk podfiízen˘ch
jednotek. Ujistûte se, Ïe zvolená ãísla jsou shodná. 



4. Nastavení ID podfiízeného blesku

PouÏíváte-li více podfiízen˘ch jednotek, je moÏné jednotliv˘m jednotkám
pfiifiadit ID (identifikaãní ãíslo), kter˘m jednotku oznaãíte jako hlavní blesk
nebo doplÀkov˘ blesk. Pfiifiazením ID mÛÏete tedy nastavovat zábleskov˘
pomûr jednotliv˘ch podfiízen˘ch bleskÛ. Natavit lze tfii ID: A, B a C.

Chcete-l i  natavit ID podfiízené
jednotky, stisknûte t laãítko
< > a zvolte . 
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí tlaãítek < > a < > na-
stavte ID podfiízené jednotky (A, B
nebo C).

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona 

a zvolené ID.
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(Off )

JestliÏe poÏadujete, aby v‰echny podfiízené jednotky mûly stejn˘ zábleskov˘ v˘stup, není
nutné pfiifiazovat tûmto jednotkám ID.

1

2

3



5. Zapnutí/vypnutí nadfiízeného blesku

Vytváfiení zábleskového svûtla nadfiízené jednotky mÛÏe b˘t buì povoleno
(ON) nebo zakázáno (OFF).

(1) ( ) : Toto nastavení umoÏÀuje nadfiízené jednotce vytváfiet blesk.
• Toto nastavení je oznaãováno termínem „nadfiízen˘ blesk zapnut“.
• Toto nastavení automaticky zvolí ID nadfiízené jednotky A.

(2) ( ) : Toto nastavení (oznaãované jako „nadfiízen˘ blesk
vypnut“) zabraÀuje nadfiízené jednotce ve vytváfiení
zábleskového svûtla. Jednotka v‰ak stále mÛÏe vysílat
dálkové signály ke spou‰tûní podfiízen˘ch jednotek.

Stisknûte t laãítko < >
a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí tlaãítek < > a < > zvolte
buì nebo .

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona nebo .
• JestliÏe je zvoleno pro nadfiízenou jednotku

OFF, rozbliká se .
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1

(Off )

I kdyÏ je nastavena nadfiízená jednotka na OFF, stále vysílá dálkové signály ke spou‰tûní
podfiízen˘ch jednotek.

3

2



6. Dosah bezdrátového blesku

Rozmístûte po nastavení nadfiízenou a podfiízené jednotky tak, aby byly
v dosahu dálkov˘ch signálÛ – viz níÏe uveden˘ obrázek.
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• Podfiízené jednotky nasaìte na ministojánky (které jste s nimi obdrÏeli). Ministojánek je rovnûÏ
opatfien objímkou pro stativ. 

• Podfiízenou jednotku natoãte tak, aby její senzor dokázal pfiijímat fiídicí signály od nadfiízené
jednotky.

• U interiérov˘ch sestav mÛÏe b˘t uspofiádání (natoãení) jednotliv˘ch bleskÛ ménû pfiesné, protoÏe
dálkové ovládací signály se mÛÏou odráÏet od stûn. 

• Po rozmístûní nadfiízené a podfiízené jednotky (popfi. podfiízen˘ch jednotek) spusÈte zku‰ební
záblesk, abyste se ujistili, Ïe dálkovû ovládan˘ zábleskov˘ systém fiádnû pracuje. 

• Mezi nadfiízenou jednotku a podfiízené jednotky neumisÈujte Ïádné pfiedmûty, které by mohly
pfiekáÏet v pfienosu dálkov˘ch signálÛ.

Pro interiéry

Pro exteriéry

15 m / 49.2 ft

10 m / 32.8 ft

80°

8 m / 26.2 ft 12 m / 39.4 ft

ReÏim blesku nadfiízené jednotky
nastavte na .

Fotoaparát nastavte poÏadovan˘m
zpÛsobem na zhotovování zábles-
kové fotografie.

1

2



Dosah bezdrátového blesku

Zkontrolujte, Ïe svítí u nadfiízeného
blesku pilotní indikátor a Ïe pod-
fiízen˘ blesk (podfiízené blesky) jsou
nabité a pfiipravené.
• Pfiipravenost zábleskové jednotky je

indikována pravideln˘m blikáním pomocného
paprsku AF jednou za sekundu.

Stisknûte na nadfiízeném blesku pilotní
indikátor (tlaãítko zku‰ebního blesku), ãímÏ
spustíte zku‰ební blesk.
• JestliÏe dálkov˘ pfienos signálÛ správnû pracuje,

budou podfiízené jednotky vytváfiet zábleskové svûtlo
s v˘stupem 1/64 v tomto pofiadí ID: A, B a C.

• JestliÏe podfiízená jednotka blesk nevytvofií, pfiisuÀte
ji blíÏe k nadfiízené jednotce nebo nasmûrujte její
pfiijímací senzor lépe na nadfiízenou jednotku. Potom
v‰e zkuste znovu.
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4

• U dálkovû ovládan˘ch zábleskov˘ch systémÛ je reÏim blesku (automatick˘ blesk E-TTL,
vysokorychlostní synchronizace, ruãní blesk, stroboskopick˘ blesk) a dal‰í nastavení, jako napfi.
kompenzace a posouvání zábleskové expozice, jsou nastavovány nadfiízenou jednotkou. Nadfiízená
jednotka vysílá v‰echna tato nastavení na podfiízené jednotky pomocí dálkov˘ch signálÛ. ¤ízení
podfiízené jednotky (podfiízen˘ch jednotek) je stejné jako fiízení jednoho blesku Speedlite nasazeného
na fotoaparátu.

• Fotografujete-li s fotoaparátem EOS-3, mÛÏete spustit modelaãní blesk, kter˘m si ovûfiíte svûtelné
efekty (vyváÏení osvûtlení, stíny apod.) pfied zhotovením snímku. Viz str. 50.

• Ujistûte se, Ïe podfiízené jednotky jsou v efektivním dosahu nadfiízené jednotky.
• Po zhotovení snímku jsou na jednotliv˘ch LCD panelech podfiízen˘ch jednotek indikovány v˘sledky

jimi proveden˘ch úkonÛ.
• JestliÏe je na podfiízené jednotce pfiepnut hlavní spínaã do polohy SE (úspora energie), vypne se tato

podfiízená jednotka automaticky po ‰edesáti minutách* nepouÏívání. JestliÏe se podfiízená jednotka
vypnula v dÛsledku nastavení reÏimu SE, bude na jejím LCD panelu zobrazeno SE. Do jedné hodiny**
po vypnutí podfiízené jednotky nastavené do reÏimu SE je moÏné tuto podfiízenou jednotku znovu
zapnout stiskem zku‰ebního tlaãítka blesku na nadfiízené jednotce.

• JestliÏe byl nastaven na jednotkách ruãní reÏim blesku a stisknete-li pilotní indikátor na nadfiízené
jednotce, vytvofií v‰echny podfiízené jednotky souãasnû zku‰ební záblesk, a to podle ruãnû
nastaven˘ch zábleskov˘ch v˘stupÛ. 

• JestliÏe stisknete spou‰È závûrky na fotoaparátu do poloviny, nebude moÏné spustit zku‰ební blesk
v intervalu 6 sekund od tohoto stisknutí.

* UÏivatelská funkce CF-4 umoÏÀuje mûnit toto nastavení po deseti minutách. Viz str. 113.
** UÏivatelská funkce CF-5 mÛÏe zmûnit toto nastavení aÏ na osm hodin. Viz str. 113.

CF



[2] Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL

Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL u systémÛ s více blesky Speedlite
550EX mÛÏe b˘t pouÏíván jedním z tûchto dvou zpÛsobÛ:

(1) OFF : V‰echny podfiízené jednotky vytvofií blesk se stejn˘m zábleskov˘m
v˘stupem.

(2) ON : Podfiízené jednotky s rÛzn˘mi ID (A, B nebo C) mohou vytváfiet blesk
s rÛzn˘mi zábleskov˘mi v˘stupy s cílem vytvofiit poÏadovan˘ zábleskov˘
pomûr.

• Zábleskov˘ pomûr je moÏné nastavovat pouze s fotoaparátem EOS-3.
• PouÏíváte-li s nadfiízenou jednotkou fotoaparát EOS Elan II-IIE/50-50E, EOS Rebel G/500N,

EOS IX a EOS IX Lite/IX7, není moÏné zábleskov˘ pomûr nastavovat.

JestliÏe nepoÏadujete nastavení zábleskového pomûru, nezáleÏí na tom, na jaké ID jsou podfiízené
jednotky nastaveny (mohou b˘t nastaveny na A, B nebo C). V‰echny podfiízené jednotky budou
mít stejn˘ zábleskov˘ v˘stup. Systém automatického zábleskového svûtla E-TTL fiídí automaticky
celkové mnoÏství svûtla tak, aby bylo dosaÏeno správné zábleskové expozice.

● Nadfiízen˘ blesk zapnut + podfiízená jednotka (podfiízené jednotky)
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1. Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL s vypnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Pro interiéry

Pro exteriéry

10 m / 32.8 ft

15 m / 49.2 ft

12 m / 39.4 ft

8 m / 26.2 ft
80°



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL s vypnut˘m zábleskov˘m pomûrem 

Zkontrolujte dále uvedené ikony na
LCD panelu nadfiízené jednotky:
• zobrazena
• nezobrazena
• zobrazena

Ujistûte se, Ïe na nadfiízené jednotce
svítí pilotní indikátor a Ïe podfiízené
jednotky jsou pfiipraveny.

Stisknûte pilotní indikátor, ãímÏ
ovûfiíte dálkov˘ pfienos signálÛ.

Zaostfiete na objekt a zhotovte
snímek.

● Nadfiízen˘ blesk vypnut + podfiízená jednotka (podfiízené jednotky)
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Pro interiéry

Pro exteriéry

15 m / 49.2 ft

10 m / 32.8 ft

12 m / 39.4 ft

8 m / 26.2 ft
80°



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL s vypnut˘m zábleskov˘m pomûrem 

Zkontrolujte dále uvedené ikony na
LCD panelu nadfiízené jednotky:
• zobrazena
• nezobrazena
• zobrazena

Ujistûte se, Ïe na nadfiízené jednotce
svítí pilotní indikátor a Ïe podfiízené
jednotky jsou pfiipraveny.

Stisknûte pilotní indikátor, ãímÏ
ovûfiíte dálkov˘ pfienos signálÛ.

Zaostfiete na objekt a zhotovte sní-
mek.
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4
• Nadfiízená jednotka mÛÏe b˘t rovnûÏ nastavena na odraÏen˘ blesk.
• Je-li „nadfiízen˘ blesk vypnut“, mÛÏete pouÏít jednu podfiízenou jednotku mimo

fotoaparát jako dálkovû ovládan˘ blesk Speedlite.
• PouÏít lze libovoln˘ poãet podfiízen˘ch jednotek.
• Zábleskov˘ v˘stup je moÏné rovnûÏ mûnit zmûnou vzdálenosti podfiízen˘ch jednotek

od fotografovaného objektu. PouÏíváte-li fotoaparát EOS-3, mÛÏete provést ovûfiení
svûteln˘ch efektÛ spu‰tûním modelaãního blesku.



2. Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Jak z níÏe uvedeného obrázku vypl˘vá, zahrnuje systém zábleskového svûtla
E-TTL, popsan˘ jako pfiíklad, nadfiízenou jednotku nastavenou jako
„nadfiízen˘ blesk vypnut“ a dvû podfiízené jednotky.
• Podfiízená jednotka, která je vlevo od fotoaparátu, má nastaveno ID na A.
• Podfiízená jednotka, která je napravo od fotoaparátu, má nastaveno ID na B.
• Nadfiízená jednotka má nastaveno „nadfiízen˘ blesk vypnut“.
• Fotoaparát s nasazenou nadfiízenou jednotkou a dvûma podfiízen˘mi jednotkami je fiádnû

nasmûrován na fotografovan˘ objekt.
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● Nastavení zábleskového pomûru podfiízen˘ch
jednotek: A a B

Podfiízená jednotka A pracuje jako hlavní blesk, zatímco podfiízená jednotka B
jako doplÀkov˘ blesk. Zábleskov˘ pomûr (A:B) mezi tûmito dvûma
podfiízen˘mi jednotkami mÛÏe b˘t nastavován v rozsahu 8:1 aÏ 1:1 nebo 1:1
aÏ 1:8 (tfiináct poloviãních krokÛ). Z pohledu krokÛ nastavování mÛÏe b˘t
zábleskov˘ pomûr v rozsahu 3:1 aÏ 1:1 nebo 1:1 aÏ 1:3. Systém
automatického zábleskového svûtla E-TTL potom fiídí celkové mnoÏství
zábleskového svûtla v závislosti na stanoveném zábleskového pomûru tak,
aby bylo dosaÏeno správné expozice.

Pro interiéry

Pro exteriéry

15 m / 49.2 ft

10 m / 
32.8 ft 12 m / 39.4 ftBA

8 m / 26.2 ft
80°



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte

.
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí t laãítka < > vyberte
ON A:B.

• ON A:B bude blikat.

Stisknûte znovu tlaãítko < >
• Nyní budou blikat , A:B a ãárov˘

segment zábleskového pomûru.
• Na obrázku vlevo blikající ãárov˘ segment

indikuje zábleskov˘ pomûr 1:1.
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Pomocí t laãítek < > a < >
nastavte poÏadovan˘ pomûr A:B.
• Stisknete-li tlaãítko < >, bude se ãárov˘

segment zábleskového pomûru na stupnici
posunovat doleva. Stisknete-li tlaãítko < >,
bude se ãárov˘ segment posunovat doprava.

1

2

3

4

(Off )



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘mi zábleskov˘mi podíly

Zvolen˘ zábleskov˘ pomûr uloÏte do
pamûti pfiístroje stiskem tlaãítko
< >.
• âárov˘ segment zábleskového pomûru

pfiestane na LCD panelu blikat a zÛstane
trvale zobrazován.

• Na LCD panelu zÛstane rovnûÏ trvale
zobrazen symbol a pomûr A:B. To
slouÏí k indikaci skuteãnosti, Ïe byl
zábleskov˘ pomûr nastaven.

Postupujte podle základní procedury
pro fotografování s bezdrátov˘m
automatick˘m bleskem E-TTL, jak
bylo uvedeno na str. 60.
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• V dobû nastavování blikají A:B a ãárov˘ segment na LCD panelu 8 sekund a potom se
zobrazují trvale. PoÏadujete-li jejich opûtovné rozblikání (abyste mohli zmûnit
zábleskov˘ pomûr), stisknûte znovu tlaãítko < >.

• Zábleskové pomûry odpovídající mezistupÀÛm (teãkám) na stupnici zábleskového
pomûru jsou uvedeny na obrázku dole.

(5.6:1) (2.8:1) (1.4:1) (1:1.4) (1:2.8) (1:5.6)

• Zábleskov˘ pomûr A:C nebo C:B není moÏné nastavovat.

Po zvolení zábleskového pomûru a zobrazení ãárového segmentu je moÏné stále pomocí
tlaãítek < > a < > zmûnit zábleskov˘ pomûr A:B.



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘mi zábleskov˘mi podíly

● Nastavení zábleskového pomûru tfií podfiízen˘ch
jednotek: A, B a C

Podfiízená jednotka A pracuje jako hlavní blesk, zatímco podfiízená jednotka B
jako doplÀkov˘ blesk a podfiízená jednotka C jako pomocn˘ blesk. To
znamená, Ïe podfiízené jednotky A a B osvûtlují vlastní objekt, tj. zaji‰Èují jeho
fiádnou expozici, zatímco podfiízená jednotka C osvûtluje pozadí s cílem
eliminovat stíny. I s tûmito tfiemi podfiízen˘mi jednotkami provádí systém
automatického zábleskového svûtla E-TTL fiízení tak, aby bylo dosaÏeno
správné expozice. Kromû nastavení zábleskového pomûru A:B je moÏné
nastavit zábleskov˘ pomûr (A:B):C. To se provede nastavením velikosti
kompenzace zábleskové expozice u podfiízené jednotky C.
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Pro interiéry

Pro exteriéry

15 m / 49.2 ft

10 m / 32.8 ft
12 m / 39.4 ftB

C

A

8 m / 26.2 ft
80°



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Dále uveden˘ postup se t˘ká systému zábleskového svûtla E-TTL s jednou nadfiízenou
a tfiemi podfiízen˘mi jednotkami. Tento postup stanovuje zábleskov˘ pomûr A:B
a velikost kompenzace zábleskové expozice u podfiízené jednotky C.
• Rozsah zábleskového pomûru A:B je shodn˘ s rozsahem, jako kdyÏ byly pouÏity pouze dvû

podfiízené jednotky.
• Kompenzace zábleskové expozice u podfiízené jednotky C mÛÏe b˘t nastavena v rozsahu +/–

3 kroky s pfiesností nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku.
• Podfiízená jednotka, která je vlevo od fotoaparátu, má nastaveno ID na A.
• Podfiízená jednotka, která je napravo od fotoaparátu, má nastaveno ID na B.
• Podfiízená jednotka, která má vytváfiet pomocné zábleskové svûtlo, má nastaveno ID na C.
• Nadfiízená jednotka má nastaveno „nadfiízen˘ blesk vypnut“.
• Fotoaparát s nasazenou nadfiízenou jednotkou a tfiemi podfiízen˘mi jednotkami je fiádnû

nasmûrován na fotografovan˘ objekt.

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte

.
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí t laãítka < > vyberte
ON A:B.

• ON A:B budou blikat.
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Stisknûte znovu tlaãítko < >
a vyberte a A:B:C.
• ON A:B:C bude blikat.

1

2

3

(Off )



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Stisknûte znovu tlaãítko < >.
• Nyní budou blikat , A:B a ãárov˘

segment zábleskového pomûru.

Pomocí tlaãítek < > nebo < >
nastavte poÏadovan˘ pomûr A:B.
• Stisknete-li tlaãítko < >, bude se ãárov˘

segment zábleskového pomûru na stupnici
posunovat doleva. Stisknete-li tlaãítko < >,
bude se ãárov˘ segment posunovat doprava.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu zÛstanou zobrazeny ãárov˘

segment zábleskového pomûru, 
a A:B:C.

Stisknûte znovu tlaãítko < >.
• Rozbliká se ãárov˘ segment zábles-

kového pomûru a A:B.
• Chcete-li zábleskov˘ pomûr zmûnit,

zopakujte kroky 4 aÏ 6.

Stisknûte znovu tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se rozbliká , C

a hodnota kompenzace zábleskové
expozice.

Velikost kompenzace zábleskové
expozice pro C nastavte pomocí
tlaãítka < > nebo < >.
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Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

Nastavení uloÏte do pamûti stiskem
tlaãítka < >.
• Na LCD panelu zÛstanou zobrazeny ãárov˘

segment zábleskového pomûru, 
a A:B:C.

• Chcete-l i  zmûnit velikost kompenzace
zábleskové expozice, zopakujte kroky 8 aÏ 10.

Postupujte podle základní procedury
pro bezdrátov˘ automatick˘ blesk
E-TTL na str. 60. Zhotovte snímek.

● Podfiízené skupiny

Nûkolik podfiízen˘ch jednotek, které mají
stejné ID budou vnímány a fiízeny jako
jedna celistvá podfiízená skupina. Tato
skupina bude ovládána podobnû jako
jedna podfiízená jednotka.
• Na obrázku vlevo je ID v‰ech tfií podfiízen˘ch

jednotek shodné, a to A. Tyto jednotky budou,
pfiestoÏe jsou tfii, fiízeny jako jediná podfiízená
jednotka s identifikaãním ãíslem A.
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ID=A ID=A ID=A

Podfiízená skupina A

10

11

• PfiestoÏe pouÏíváte podfiízené jednotky A, B a C, nebude podfiízená jednotka C, pokud
nastavíte pouze a A:B, spu‰tûna.

• JestliÏe jednotku C pouÏijete k pfiímému osvûtlení objektu, mÛÏe to zpÛsobit
pfieexponování zábûru.



Bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL se zapnut˘m zábleskov˘m pomûrem

● Dálková vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
s jedním nebo více podfiízen˘mi blesky mÛÏete povolit dálkovou
vysokorychlostní synchronizaci, a to nastavením na nadfiízeném blesku.
• Na podfiízen˘ch jednotkách nemusíte provádût Ïádná nastavování.
• Postup nastavení dálkové vysokorychlostní synchronizace je stejn˘ s postupem normální

vysokorychlostní synchronizace. Viz str. 32.

● Dálkové blokování FE
Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému s jedním nebo více
podfiízen˘mi blesky mÛÏete povolit dálkové blokování FE, a to stiskem tlaãítka <FEL> na fotoaparátu.
• Na podfiízen˘ch jednotkách nemusíte provádût Ïádná nastavování.
• Postup nastavení dálkového blokování FE je stejn˘ s postupem normálního blokování FE. Viz str. 34.

● Dálková kompenzace zábleskové expozice
Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému s jedním nebo více
podfiízen˘mi blesky mÛÏete povolit dálkovou kompenzaci zábleskové expozice, a to
nastavením velikosti kompenzace zábleskové expozice na nadfiízeném blesku. 
• Na podfiízen˘ch jednotkách nemusíte provádût Ïádná nastavování.
• Postup nastavení dálkové kompenzace zábleskové expozice je stejn˘ s postupem normální

kompenzace zábleskové expozice. Viz str. 36.
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● Dálkov˘ FEB
Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
s jedním nebo více podfiízen˘mi blesky mÛÏete povolit dálkov˘ FEB, a to
nastavením velikostí posouvání zábleskové expozice na nadfiízeném blesku. 
• Na podfiízen˘ch jednotkách nemusíte provádût Ïádná nastavování.
• Postup nastavení dálkového FEB je stejn˘ s postupem normálního FEB. Viz str. 38.

JestliÏe je v systému více podfiízen˘ch jednotek a jedna z nich nemÛÏe poskytovat
fiádnou expozici, rozbliká se jako varování v hledáãku fotoaparátu ikona . Zvût‰ete
rozevfiení clony nebo podfiízenou jednotku umístûte blíÏe k fotografovanému objektu
a potom blokování FE zkuste znovu.

Pro kaÏdou podfiízenou jednotku mÛÏete kompenzaci zábleskové expozice rovnûÏ
nastavovat individuálnû. Viz str. 36.



[3] Bezdrátov˘ ruãní blesk

Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
mÛÏete ruãnû nastavit na nadfiízené jednotce zábleskov˘ v˘stup podfiízen˘ch
jednotek. Tento zábleskov˘ v˘stup mÛÏe b˘t pro v‰echny podfiízené jednotky
stejn˘, anebo se mÛÏe li‰it. Správnou zábleskovou expozici nejlépe urãíte
pomocí ruãního zábleskového expozimetru. 

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte M.

Stisknûte tlaãítko < > a zvolte
zobrazování zábleskového v˘stupu.
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

PoÏadovanou hodnotu zábleskového
v˘stupu nastavte pomocí tlaãítka < >
nebo < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Zobrazí se hodnota zábleskového v˘stupu.
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1. Bezdrátov˘ ruãní blesk s jednotn˘m zábleskov˘m v˘stupem

1

Zábleskov˘ v˘stup

(Off )

2

3

4

• Zhotovíte-li nyní snímek, budou v‰echny podfiízené jednotky vytváfiet zábleskové
svûtlo s v˘stupem, kter˘ jste nastavili na nadfiízené jednotce.

• JestliÏe je nastaveno „nadfiízená jednotka zapnuta“, bude nadfiízená jednotka rovnûÏ
vytváfiet zábleskové svûtlo s nastaven˘m v˘stupem.

• JestliÏe je pouÏita skupina podfiízen˘ch bleskÛ, budou v‰echny podfiízené blesky ve
skupinû vytváfiet zábleskové svûtlo s v˘stupem, kter˘ jste nastavili na nadfiízeném
blesku.



2. Bezdrátov˘ ruãní blesk s promûnn˘m zábleskov˘m v˘stupem

Pro kaÏdou podfiízenou jednotku mÛÏete dále uveden˘m postupem nastavit
rÛzn˘ zábleskov˘ v˘stup (A, B a C).

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte M.

Stisknûte t laãítko < >
a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí tlaãítka < > zvolte 
ON A:B nebo A:B:C.
• Na LCD panelu bude blikat ON A:B

nebo A:B:C.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat A a zábleskov˘

v˘stup.
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Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
A nastavte pomocí tlaãítek < >
nebo < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat B a zábleskov˘

v˘stup.

1

2

3

4

5

6

Zábleskov˘ v˘stup

(Off )



Bezdrátov˘ ruãní blesk s promûnn˘m zábleskov˘m v˘stupem

Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
B nastavte pomocí tlaãítek < >
nebo < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat C a zábleskov˘

v˘stup.

Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
C nastavte pomocí tlaãítek < >
nebo < >.

Zvolené nastavení uloÏte do pamûti
stiskem tlaãítka < >.
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Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
mÛÏete nastavit na nadfiízené jednotce dálkovû ovládan˘ stroboskopick˘
blesk.
• Frekvence zábleskÛ i jejich poãet budou u v‰ech podfiízen˘ch jednotek stejné. Nastavení se

provede postupem uveden˘m na str. 43.
• Zábleskov˘ v˘stup u podfiízen˘ch jednotek nastavte stejn˘m zpÛsobem jako u bezdrátového

ruãního blesku. Viz str. 71.
• Chcete-li stanovit správné expozice, zhotovte nûkolik zku‰ebních snímkÛ. 

7

8

9

10

• JestliÏe máte pouze dvû podfiízené jednotky (A a B), mÛÏete kroky 9 a 10 vynechat.
• Po skonãení nastavení mÛÏete ovûfiit pfiíslu‰né nastavení zábleskového v˘stupu pro

jednotky A, B a C pomocí tlaãítek < > nebo < > .
• Chcete-li ovûfiit spou‰tûní blesku podfiízen˘mi jednotkami, stisknûte na nadfiízené

jednotce pilotní indikátor.

[4] Bezdrátov˘ stroboskopick˘ blesk



[5] Ruãní nebo stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou

Ruãní blesk nebo stroboskopick˘ blesk mÛÏe b˘t u podfiízené jednotky
nastavován ruãnû. Toto nastavení je nezávislé na nadfiízené jednotce.
Nadfiízená jednotka pouze spou‰tí podfiízenou jednotku, a ta vytváfií blesk
v závislosti na svém vlastním nastavení (ruãního nebo stroboskopického
blesku). Této vlastnosti lze vyuÏít následovnû:

(1) Pro bezdrátovou ruãní zábleskovou fotografii, podobnû jako u ateliérového
blesku, neboÈ mÛÏete sami stanovit zábleskov˘ v˘stup podfiízen˘ch
jednotek.

(2) Pro bezdrátovou ruãní zábleskovou fotografii s vyuÏitím vysílaãe Speedlite
ST-E.

Na podfiízené jednotce, která má voliã
dálkového ovládání pfiepnut na < >,
stisknûte na dobu alespoÀ 2 s tlaãítko
< >.

Na LCD panelu se rozbliká M. Tento
symbol bude blikat po celou dobu
platnosti nezávislého nastavení pod-
fiízené jednotky.

Chcete-li nastavit zábleskov˘ v˘stup,
postupujte podle pokynÛ na str. 44.
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1. Nastavení ruãního blesku s podfiízenou jednotkou

¤ádnou zábleskovou expozici nejlépe stanovíte pomocí ruãního zábleskového
expozimetru.



2. Stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou

• Pfii blikajícím symbolu M stisknûte
tlaãítko < >. Rozbliká se
symbol .

• Chcete-li nastavit stroboskopick˘
blesk, postupujte podle pokynÛ na
str. 46.
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¤ádnou zábleskovou expozici nejlépe urãíte zhotovením zku‰ebních fotografií.

Stisknete-li tlaãítko < > v dobû, kdy bliká na panelu symbol , zru‰íte
nezávislé nastavení podfiízené jednotky. Toto nezávislé nastavení, pokud jej je‰tû
potfiebujete, musíte provést znovu.

Nezávislé nastavení podfiízené jednotky zÛstane platné i po pfiepnutí hlavního spínaãe
blesku do polohy . Obnovíte-li napájení pfiístroje nastavením hlavního spínaãe do
polohy , obnoví se i toto nezávislé nastavení.



Stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou

● Vysílaã Speedlite ST-E2 (prodáván samostatnû)
Tento vysílaã slouÏí jako nadfiízená jednotka ovládající dálkov˘m signálem podfiízené
blesky Speedlite 550EX. DokáÏe ovládat aÏ dvû skupiny podfiízen˘ch jednotek (A a B).
Zapojuje se pfiímo do patice pfiíslu‰enství fotoaparátu. V následující tabulce jsou uvedeny
rozdíly mezi bleskem 550EX a vysílaãem Speedlite ST-E2 ve funkci nadfiízené jednotky.

* Nastavitelné u podfiízené jednotky

h = je moÏné   X = není moÏné

Podrobnosti naleznete

v návodu, kter˘ jste s tímto

vysílaãem Speedlite ST-E2

obdrÏeli.
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Dálkové funkce Jednotka 550EX ST-E2

Automatick˘ blesk E-TTL h h

Vysokorychlostní synchronizace h h

Blokování FE h h

Kompenzace zábleskové expozice h X*

FEB h X

¤ízení zábleskového pomûru/fiízení skupiny h / A, B, C h / A, B

ReÏim Ruãní blesk h X*

Stroboskopick˘ blesk h X*

Druhá synchronizace závûrky X X

Modelaãní blesk h h

JestliÏe pouÏíváte vysílaã Speedlite ST-E2  spoleãnû s fotoaparátem typu A, prostudujte
si rovnûÏ strany 112 aÏ 125.

EYE  CONTROL
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Fotoaparáty typu B

Základní fotografování s bleskem

Budete-li mít blesk Speedlite 550EX nasazen˘ na fotoaparátu typu B, jako je
napfi. EOS-1N, mÛÏete plnû vyuÏívat v˘hod automatického zábleskového
svûtla TTL a fotografovat jako pfii bûÏné automatické expozici (AE).
Záblesková fotografie mÛÏe b˘t plnû automatická – na vás je pouze sestavit
kompozici snímku a stisknout spou‰È závûrky. Nebo mÛÏete nastavit
poÏadovanou rychlost závûrky a clonu a automatika zajistí správnou
zábleskovou expozici. 

U fotoaparátu EOS-1N je záblesková expozice fiízena tfiízónov˘m
automatick˘m mûfiením zábleskového svûtla TTL odraÏeného od filmu, které
pracuje v reálném ãase a je svázáno s aktivním zaostfiovacím bodem. 

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe blesk Speedlite 550EX je pouÏit spoleãnû s fotoaparátem
EOS-1N.

• Pfied provádûním jednotliv˘ch úkonÛ zapnûte fotoaparát EOS-1N a blesk 550EX. 
• Voliã dálkového ovládání blesku 550EX nastavte do polohy OFF.
• Instrukce k obsluze fotoaparátu EOS-1N jsou uvedeny v návodu, kter˘ jste s tímto

pfiístrojem obdrÏeli.



Zkontrolujte, zda se fotografovan˘
objekt nachází v dosahu zábles-
kového svûtla. Tento údaj je
zobrazován na LCD panelu blesku
550EX.

Ovûfite si, zda se v hledáãku zobra-
zuje ikona , a potom zhotovte
snímek.

1. PouÏití blesku v reÏimu Plná automatika

Fotoaparát nastavte na reÏim fotografování P (Program AE) nebo (Plná
automatika). Zábleskové fotografie potom budete moci zhotovovat stejnû
snadno jako normální fotografie s automatickou expozicí. Fotoaparát sám
nastaví clonu a rychlost závûrky, které vyhovují velmi ‰iroké ‰kále rÛzn˘ch
svûteln˘ch podmínek vãetnû exteriérového doplÀkového blesku. Systém
automatického zábleskového svûtla TTL nastaví automaticky zábleskovou
expozici.

Fotoaparát pfiepnûte do reÏimu
fotografování P.

Na blesku 550EX zvolte reÏim .

Zaostfiete.
• V hledáãku se zobrazí rychlost závûrky

a hodnota clony.
• Rychlost závûrky se nastaví automaticky na

hodnotu 1/60 s nebo vût‰í (aÏ do maximální
synchronizované rychlosti). Souãasnû se
automaticky nastaví clona.
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PouÏití blesku v reÏimu Plná automatika

Po zhotovení fotografie, tj. spu‰tûní
blesku, ovûfite, zda se rozsvít i l
indikátor potvrzení zábleskové
expozice.
Pokud bylo dosaÏeno správné
expozice, bude tento indikátor svítit
po dobu pfiibl iÏnû 3 sekundy od
zhotovení snímku. Pokud se tento
indikátor nerozsvít i l ,  mÛÏe to
znamenat nedostateãné zábleskové
osvûtlení scény, a tedy podex-
ponování snímku. V tomto pfiípadû
zkontrolujte, zda svítí ãervenû pilotní
indikátor, pfiistupte blíÏe k foto-
grafovanému objektu a zhotovte
snímek znovu.

● DoplÀkov˘ blesk
DoplÀkov˘ blesk mÛÏe b˘t pouÏit v exteriérech pfii denním osvûtlení s cílem
zlep‰it svûtelné podmínky scény. Napomáhá ke zjemnûní stínÛ u snímaného
objektu nebo k potlaãení protisvûtla.
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6

Pfii pouÏití doplÀkového blesku je úroveÀ zábleskové expozice automaticky sníÏena tak,
aby osvûtlení fotografovaného objektu bylo vyváÏené (tj. aby intenzita zábleskového
i pfiirozeného osvûtlení byla v rovnováze). Tímto zpÛsobem je moÏné zabránit situacím,
kdy je sice centrální objekt fiádnû exponován, ale pozadí je podexponováno. Fotoaparát
dokáÏe zhotovit pfiirozené snímky se správnou expozicí objektu i pozadí.

S doplÀkov˘m bleskem Bez doplÀkového blesku



2. PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

Záblesková expozice je rovnûÏ automatická v ostatních reÏimech
fotografování. Systém automatického blesku TTL nastavuje automaticky
zábleskovou expozici v reÏimech Av (AE s prioritou clony), Tv (AE s prioritou
rychlosti závûrky) a M (ruãní nastavení). Fotoaparát nastaví nezbytnou
rychlost závûrky (v reÏimu Av), hodnotu clony (v reÏimu Tv) nebo v˘stup
zábleskového svûtla (v reÏimu M). Záblesková fotografie je snadná jako
bûÏná fotografie s automatickou expozicí.

Nastavení rychlosti závûrky a clony dle reÏimu fotografování

• Ruãnû nastavovaná: nastaveno vámi
• Automaticky nastavovaná: nastaveno automaticky fotoaparátem
• 1/X s: Maximální synchronizovaná rychlost závûrky (viz str. 124)
• Po úplném stisknutí spou‰tû závûrky se spustí blesk a zhotoví snímek. Zábleskov˘ v˘stup je fiízen

systémem automatického zábleskového svûtla TTL, a to na základû vámi nastavené hodnoty
clony. Systém automatického blesku TTL mûfií svûtlo odraÏeného od filmu bûhem expozice
a odstaví blesk v okamÏiku dosaÏení správné expozice.

• Expozice pozadí je dána kombinací hodnot rychlosti závûrky a clony.
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ReÏim Rychlost závûrky Clona

Av Automaticky nastavovaná (30 – 1/X s) Ruãnû nastavovaná

Tv Ruãnû nastavovaná (30 – 1/X s) Automaticky nastavovaná

M Ruãnû nastavovaná (dlouhodobá, 30 – 1/X s) Ruãnû nastavovaná

• JestliÏe je fotoaparát nastaven na reÏim (Plná automatika), bude rychlost závûrky
a clona nastavována shodn˘m zpÛsobem jako v reÏimu P (Program AE).

• JestliÏe s bleskem 550EX fotografujete v reÏimu DEP (AE s nastavením hloubky
ostrosti), bude nastavení probíhat stejn˘m zpÛsobem jako u reÏimu P (Program AE).



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(1) Av: AE s prioritou clony a automatick˘ blesk TTL
JestliÏe pouÏíváte blesk pro zhotovení snímku, u kter˘ch chcete fiídit hloubku
ostrosti nebo dosáhnout dobré expozice objektu i pozadí, pouÏijte reÏim AE
s prioritou clony. Po ruãním nastavení poÏadované hodnoty clony provede
fotografick˘ pfiístroj automaticky nastavení rychlosti závûrky pro správnou
expozici pozadí. Systém automatického zábleskového svûtla TTL zajistí
fiádnou expozici v závislosti na vámi zvolené clonû.

Fotoaparát nastavte do reÏimu Av.

Na blesku 550EX zvolte reÏim .

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobra-
zována ikona , a pokud ano,
zhotovte snímek. 
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JestliÏe bliká maximální synchronizovaná rychlost, znamená to, Ïe bude pozadí
pfieexponováno. V pfiípadû, Ïe bliká rychlost závûrky 30“, bude pozadí podexponováno.
V obou pfiípadech musíte zmûnit nastavení clony tak, aby zobrazovaná rychlost závûrky
neblikala.



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

● VyváÏené zábleskové expozice
Pfii nedostateãn˘ch svûteln˘ch podmínkách je moÏné vyváÏit expoziãní
úroveÀ objektu a pozadí pomocí pomalé synchronizované rychlosti závûrky.
VyváÏen˘ch zábleskov˘ch expozic je moÏné dosáhnout automaticky
nastavením fotoaparátu na reÏim Av. Fotoaparát pfii tomto nastavení zvolí
takovou synchronizovanou rychlost závûrky, která odpovídá správné expozici
pozadí. V zájmu zabránûní roztfiesení snímku doporuãujeme pouÏívat stativ.
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VyváÏená záblesková expozice Záblesková expozice v plnû
automatickém reÏimu

• Nechcete-li automatické vyvaÏování zábleskov˘ch expozic, nastavte fotoaparát na
reÏim M. V tomto reÏimu mÛÏete ruãnû nastavit poÏadovanou rychlost závûrky
i hodnotu clony. Viz str. 84.

• V závislosti na vámi nastavené rychlosti závûrky a hodnotû clony zabezpeãí systém
automatického fiízení zábleskového svûtla TTL dosaÏení správné zábleskové
expozice. 

• JestliÏe pouÏíváte mûkce kreslící objektiv, jako napfi. Canon EF 135 mm f/2.8 bez
stativu, dosáhnete nejvût‰í úãinnosti mûkkého vykreslení ruãním nastavením rychlosti
závûrky a clony. Postupujte následovnû:
1) Nastavte hodnotu clony co nejblíÏe max. moÏné clonû.
2) Nastavte min. rychlost závûrky. Zvolte ale takovou rychlost, která zabrání roztfiesení

snímku.
3) Ovûfite, zda je blesk nabit, a potom zhotovte snímek.

• Chcete-li dosáhnout vyváÏené zábleskové expozice v reÏimu Tv, nastavte takovou
rychlost závûrky, která odpovídá správné expozici (viz indikace na panelu).

• Chcete-li dosáhnout vyváÏené zábleskové expozice v reÏimu M, nastavte takovou
rychlost závûrky a hodnotu clony, které odpovídají správné expozici (viz indikace na
panelu). 



PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(2) Tv: AE s prioritou rychlosti závûrky a automatic-
k˘ blesk TTL

Zvolením rychlosti závûrky je moÏné, pfii fotografování s bleskem, dosahovat
rÛzn˘ch efektÛ. Rychlost lze nastavovat v rozsahu 30 sekund aÏ max.
synchronizovaná rychlost závûrky. Fotoaparát potom automaticky nastaví
takovou clonu, která odpovídá správné expozici pozadí. Systém
automatického zábleskového svûtla TTL zajistí fiádnou expozici v závislosti na
vámi zvolené rychlosti závûrky.

Fotoaparát nastavte do reÏimu Tv
a zvolte poÏadovanou rychlost závûrky,
která mÛÏe b˘t v rozsahu 30 sekund aÏ
max. synchronizovaná rychlost.

Na blesku 550EX zvolte reÏim 
.

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazo-
vána ikona , a pokud ano, zhotov-
te snímek.
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JestliÏe bliká hodnota clony, znamená to, Ïe bude pozadí pfieexponováno nebo
podexponováno. V obou pfiípadech musíte zmûnit rychlost závûrky tak, aby zobrazovaná
hodnota clony neblikala.
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PouÏití blesku v ostatních reÏimech fotoaparátu

(3) M: Ruãní nastavení expozice a automatick˘ blesk TTL
Chcete-li ruãnû nastavit rychlost závûrky i hodnotu clony, zvolte tento reÏim.
Pfii vlastním fotografování je blesk automaticky fiízen podle programu TTL
s ohledem na vámi nastavenou clonu.

Fotoaparát nastavte do reÏimu M
a zvolte poÏadovanou clonu a rychlost
závûrky. Rychlost závûrky mÛÏete volit
v rozsahu 30 sekund aÏ max. synchro-
nizovaná rychlost, anebo buLb.

Na blesku 550EX zvolte reÏim 
.

Zaostfiete.

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda je v hledáãku zobrazo-
vána ikona , a pokud ano, zho-
tovte snímek.
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V následující tabulce jsou uvedeny dosahy
blesku, pfii kter˘ch bude blikat lev˘ krajní
indikátor stupnice :
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5

Nastavení zoomu Dosah blesku

17 aÏ 28 mm 0,5 m nebo ménû

35 mm a více 0,7 m nebo ménû
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Fotoaparáty typu B

SloÏitûj‰í zábleskové fotografie

Tato ãást vysvûtluje úkony pfii sloÏitûj‰ích zábleskov˘ch fotografiích s bleskem
Speedlite 550EX. Skládá se z následujících úsekÛ:

1. Kompenzace zábleskové expozice (str. 86)

2. ReÏim FEB (str. 88)

3. OdraÏen˘ blesk (str. 90)

4. Detailní zábûry s bleskem (str. 92)

5. ReÏim Ruãní blesk (str. 93)

6. Stroboskopick˘ blesk (str. 95)

7. Druhá synchronizace blesku (str. 98)

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe blesk Speedlite 550EX je pouÏit spoleãnû s fotoaparátem
EOS-1N.

• Pfied provádûním jednotliv˘ch úkonÛ zapnûte fotoaparát EOS-1N a blesk 550EX. 
• Voliã dálkového ovládání blesku 550EX nastavte do polohy OFF.
• Instrukce k obsluze fotoaparátu EOS-1N jsou uvedeny v návodu, kter˘ jste s tímto

pfiístrojem obdrÏeli.



1. Kompenzace zábleskové expozice

Kompenzaci zábleskové expozice je moÏné u blesku 550EX nastavit v rozsahu +/– 3
kroky s pfiesností nastavení 1/3 kroku (u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2 kroku). Kompenzaci
zábleskové expozice lze pouÏívat pfii fotografování s bleskem spoleãnû s normální
kompenzací expozice (která zaji‰Èuje expoziãní úroveÀ pozadí).

Stisknûte t laãítko < >
a zobrazte symbol .
• Pomocí tlaãítka < > budete mûnit

blikající nastavení v tomto cyklu:

• Blikat bude ikona a hodnota kompenzace
zábleskové expozice.

Pomocí t laãítek < > a < >
nastavte poÏadovanou velikost
kompenzace zábleskové expozice.
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Stisknûte tlaãítko < > nebo
stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky. 
• Ikona i velikost kompenzace zábleskové

expozice pfiestanou blikat, jsou zobrazovány
trvale.

Zaostfiete na objekt.
• Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny,

zobrazí se také velikost kompenzace
zábleskové expozice na stupnici v hledáãku.

1

2

3

4

(Off)



Kompenzace zábleskové expozice

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda jsou v hledáãku
zobrazovány ikony a , a pokud
ano, zhotovte snímek. 
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5

6

• Kompenzace zábleskové expozice stanovená bleskem 550EX potlaãí kompenzaci
zábleskové expozice stanovenou fotoaparátem.

• V pfiípadû fotografování malého objektu a tmavého pozadí nemusí kompenzace
zábleskové expozice pfiinést poÏadovan˘ v˘sledek. V tomto pfiípadû je vhodnûj‰í
pouÏít ruãní reÏim blesku, viz str. 93.

Vliv jednotliv˘ch typÛ kompenzace na expozici

Kompenzace zábleskové expo-
zice TTL

Kompenzace expozice AE

Kompenzace expozice zmûnou
nastavení citlivosti filmu

Efekt

Zmûní zábleskovou expozici hlavního objektu.

Zmûní expozici pozadí.

Zmûní jak zábleskovou expozici (hlavního
objektu), tak expozici pozadí, a to stejnou
velikostí.



2. ReÏim FEB

Pomocí tohoto reÏimu mÛÏete získat nûkolik zábûrÛ objektu s rÛzn˘mi
expozicemi blesku pfii konstantní úrovni expozici pozadí. Fotoaparát zhotoví
3 po sobû následující snímky: správnû exponovan˘, podexponovan˘
a pfieexponovan˘ snímek. Posun expozice tûchto tfiech snímkÛ lze nastavit
v úrovni +/– 3 kroky s pfiesností 1/3 kroku (u nûkter˘ch fotoaparátÛ 1/2 kroku).
Po zhotovení v‰ech tfií snímkÛ se reÏim FEB automaticky zru‰í.

Stisknûte t laãítko < >
a zobrazte ikonu .
• Pomocí tlaãítka < > budete mûnit

blikající nastavení v tomto cyklu:

• Blikat bude ikona a hodnota automatického
posouvání zábleskové expozice. 

• JestliÏe je zobrazována ikona , stisknûte
znovu tlaãítko < >.

Pomocí tlaãítek < > a < > na-
stavte poÏadovanou velikost
posouvání zábleskové expozice.
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Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu blesku 550EX budou

zobrazovány údaje podobné tûm na obrázku
vlevo.

Zaostfiete na objekt.
• Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny,

zobrazí se v dolní ãásti hledáãku ikona .

1

2

3

4

(Off)



ReÏim FEB

Zkontrolujte, zda va‰e vzdálenost od
fotografovaného objektu je v dosahu
blesku 550EX, jak je zobrazováno na
LCD panelu.

Ovûfite, zda jsou v hledáãku
zobrazovány ikony a , a pokud
ano, zhotovte snímek. 

Zhotovte zb˘vající dva snímky s po-
sunutou zábleskovou expozicí. (Podle
potfieby zopakujte kroky 4 aÏ 6.)
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5

6

7

Správná expozice Podexponovan˘ snímek
s posunem 1 krok

Pfieexponovan˘ snímek
s posunem 1 krok

• Film se posouvá v závislosti na aktuálnû zvoleném reÏimu posouvání filmu. 
• Pfied zhotovením snímku se ujistûte o pfiipravenosti blesku 550EX. Jeho pilotní

indikátor musí svítit ãervenû, popfi. musí b˘t zobrazena v hledáãku ikona . JestliÏe
blesk není pfiipraven, je moÏné zhotovovat snímky pouze v normálním reÏimu AE.
Doporuãujeme pouÏívat reÏim posouvání filmu (Jednotlivé snímky).

• Jakmile je blesk pfiipraven, mÛÏete pokraãovat ve zhotovování snímkÛ s posunem
expozice. 

UÏivatelská funkce CF-1 mÛÏe b˘t nastavena tak, aby se po automatickém zhotovení tfií
snímkÛ s posunem zábleskové expozice reÏim FEB nezru‰il. Viz str. 113.

UÏivatelská funkce CF-2 mÛÏe mûnit pofiadí snímkÛ s posunem zábleskové expozice.
Viz str. 113.

CF

CF



3. OdraÏen˘ blesk

JestliÏe chcete zabránit ostr˘m stínÛm, které vznikají za fotografovan˘m
objektem pfii pouÏití osvûtlení zábleskov˘m svûtlem, mÛÏete vyuÏít moÏnosti
smûfiovat zábleskovou hlavu na strop nebo na stûnu, a tím dosáhnout
pfiirozenûj‰ího osvûtlení. OdraÏené zábleskové svûtlo vytváfií mûkãí kresbu. 

Chcete-li otoãit zábleskovou hlavou,
stisknûte tlaãítko < >. Chcete-li
zábleskovou hlavu naklápût, stisk-
nûte tlaãítko < >. Zábleskovou
hlavu nastavte do poÏadované
polohy, nasmûrujte ji napfi. na stûnu,
strop nebo jin˘ reflexní povrch.

PUSH

PUSH

Zábleskovou hlavu je moÏné natáãet ve
smûrech a úhlech uveden˘ch v násle-
dující tabulce.

* Viz str.  92
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JestliÏe je záblesková hlava otoãena
nebo naklonûna, zobrazí se na LCD
panelu blesku 550EX 
• JestliÏe je nastavování zoomu zábleskového

hlavy automatické a hlava je otoãena nebo
naklonûna, zmûní se nastavení zoomu na
hodnotu 50 mm. V reÏimu odraÏeného blesku
je moÏné zoom rovnûÏ nastavovat ruãnû.

• JestliÏe zvolíte ruãní nastavování zoomu ,
nezmûní se pfii natoãení nebo naklonûní zábles-
kové hlavy zobrazované nastavení zoomu.

Zaostfiete na objekt.

1

Smûr Maximální úhel Aretace

Nahoru 90° 0°, 60°, 75°, 90°

DolÛ* 7° 0°, 7°

Doleva 180°
0°, 60°, 75°, 90°, 
120°, 150°, 180°

Doprava 90° 0°, 60°, 75°, 90°

2

3



OdraÏen˘ blesk

Zkontrolujte, zda se v hledáãku
zobrazuje ikona , pokud ano,
zhotovte snímek.
• JestliÏe se po zhotovení snímku nerozsvítí

potvrzovací indikátor zábleskové expozice,
nastavte vût‰í otevfiení clony (tj. men‰í
clonové ãíslo) a v‰e zopakujte znovu.
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4

S odraÏen˘m bleskem S pfiím˘m bleskem

Zábleskové svûtlo je vhodné odráÏet o rovn˘ bíl˘ a reflexní povrch. Pokud je tento povrch
barevn˘, mÛÏe mít zhotoven˘ snímek nádech v této barvû.

● Odraz svûtla v oãích
PÛsobivûj‰ích fotografií osob, zejména portrétÛ, dosáhnete tím, Ïe vytvofiíte v jejích oãích
odraz zábleskového svûtla, snímek bude potom vypadat mnohem Ïivûji. S bleskem 550EX
je vytvofiení odrazu svûtla v oãích fotografovan˘ch osob velice snadné. Viz str. 42.
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4. Detailní zábûry s bleskem

Zábleskovou hlavu je moÏné sklonit o 7°. To umoÏÀuje lep‰í osvûtlení dolních
ãástí fotografovaného objektu pfii detailních zábûrech. 

Stisknûte tlaãítko < > a skloÀte zábles-
kovou hlavu aÏ do krajní polohy. Na LCD
panelu blesku zaãne blikat ikona .
• Toto nastavení zábleskové hlavy je úãinné pouze

pro fotografování ze vzdálenosti 0,5 m od objektu. 
• Dosah blesku bude zobrazován obdobnû jako na

obrázku vlevo.

PUSH



Fotoaparát pfiepnûte do reÏimu
fotografování Av nebo M.

Na blesku 550EX stisknûte tlaãítko
< > a zvolte M.
• Tlaãítkem < > budete mûnit nastavení

reÏimu blesku v tomto cyklu:
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Stisknûte tlaãítko < >.
• Zobrazovaná hodnota ruãnû nastavovaného

zábleskového v˘stupu se rozbliká.

5. ReÏim Ruãní blesk

V tomto reÏimu mÛÏete nastavovat v˘stup zábleskového svûtla ve
v˘konov˘ch pomûrech 1/1 (pln˘ v˘kon) aÏ 1/128.
• V zájmu ochrany zábleskové hlavy pfied pfiehfiátím nebo jin˘m po‰kozením dodrÏujte dále

uvedené limity maximálního poãtu souvisle zhotovovan˘ch snímkÛ s bleskem:
(1) V˘stup 1/1 nebo 1/2: max. 15 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ
(2) V˘stup 1/4 nebo 1/8: max. 20 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ
(3) V˘stup 1/16 nebo 1/32: max. 40 souvisl˘ch zábleskov˘ch snímkÛ

1

2

3



Na LCD panelu zkontrolujte dosah blesku.
JestliÏe dosah blesku neodpovídá vzdá-
lenosti zaostfiení, zmûÀte pfiíslu‰n˘m
zpÛsobem nastavení clony.
• Zmûnit mÛÏete rovnûÏ zábleskov˘ v˘stup

tak, aby jeho hodnota odpovídala vzdálenosti
zaostfiení. 

Zkontrolujte, zda je v hledáãku
zobrazena ikona , pokud ano,
zhotovte snímek.
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ReÏim Ruãní blesk

PoÏadovan˘ v˘stup nastavte pomocí
tlaãítka < > nebo < >.
• Pfii kaÏdém stisku tlaãítka se zábleskov˘

v˘stup zmûní o 1 krok nastavení.

Stisknûte znovu tlaãítko < >.
Zobrazovaná hodnota ruãnû nastavova-
ného zábleskového v˘stupu pfiestane
blikat a bude zobrazována trvale.

Zaostfiete na objekt.
• Po stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny se

provede zaostfiení a na LCD panelu blesku
se zobrazí hodnota clony a dosah blesku
(pfiíslu‰n˘ ãárov˘ segment).

Ovûfite si na objektivu, na jakou
vzdálenost je zaostfien.

4

5

6

7

8

9

• JestliÏe zjistíte velk˘ rozdíl mezi dosahem blesku a vzdálenosti zaostfiení, zmûÀte
pfiíslu‰n˘m zpÛsobem zábleskov˘ v˘stup nebo nastavte vût‰í rozevfiení clony.

• Chcete-li dosáhnout pfiesnûj‰í zábleskové expozice, pouÏijte ruãní expozimetr
zábleskového svûtla.
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6. Stroboskopick˘ blesk

V tomto reÏimu se blesk v dobû zhotovování snímku spou‰tí nûkolikrát rychle
za sebou. Tohoto mÛÏe b˘t vyuÏito pfii záznamu vícenásobn˘ch obrazÛ
pohybujícího se objektu, napfi. pro potfieby studie jeho pohybu.
Frekvence stroboskopického spou‰tûní blesku (mûfieno poãtem zábleskÛ za
1 sekundu, neboli v „Hz“) mÛÏe b˘t nastavena v rozsahu 1 aÏ 199 Hz. Tato
frekvence mÛÏe b˘t nastavována s pfiesností 1 Hz v rozsahu 1 aÏ 20 Hz,
pfiesností 5 Hz v rozsahu 25 aÏ 50 Hz a pfiesností 10 Hz v rozsahu 60 aÏ
199 Hz.
• Stroboskopick˘ blesk není moÏné pouÏívat spoleãnû s fotoaparáty EOS 750 a EOS 850.

Nastavit lze aÏ 100 po sobû jdoucích
zábleskÛ. Maximální poãet zábleskÛ je
v‰ak podmínûn nastaven˘m zábles-
kov˘m v˘stupem a zvolenou frekvencí.
Viz ãást nazvaná „Maximální poãet
nepfietrÏit˘ch zábleskÛ“ na str. 122. 

● Nastavení frekvence spou‰tûní, poãtu a v˘stupu
zábleskového svûtla

Stisknûte tlaãítko < > a zvolte
.

• Tlaãítkem < > budete mûnit reÏim
blesku v následujícím cyklu:

1



Stiskem tlaãítka < > zvolte
poÏadovanou frekvenci spou‰tûní,
poãet zábleskÛ a v˘stup. Zvolené
nastavování je indikováno rozbli-
káním aktuální hodnoty na LCD
panelu. Stiskem tohoto t laãítka
budete mûnit blikání jednotliv˘ch
poloÏek v následujícím cyklu:
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Stroboskopick˘ blesk

PoÏadovanou hodnotu blikající
poloÏky nastavte pomocí tlaãítka
< > neno < >. 

Zvolenou hodnotu uloÏte opûtovn˘m
stiskem tlaãítka < >. PoloÏka
pfiestane blikat a bude zobrazována
trvale. ZároveÀ se rozbliká následující
poloÏka. Její nastavení proveìte zopa-
kováním krokÛ 3 a 4. 
• Jakmile po nastavení zábleskového v˘stupu

stisknete t laãítko < >, budou
zobrazovány frekvence spou‰tûní, poãet
zábleskÛ a jejich v˘stup.

● Fotografování se stroboskopick˘m bleskem
Chcete-li zhotovovat stroboskopické fotografie, musíte zvolit takovou rychlost
závûrky, která poskytuje blesku 550EX dostateãn˘ ãasov˘ prostor pro
vytvofiení pfiíslu‰ného poãtu zábleskÛ pfii dané frekvenci.

M 

2

Frekvence spou‰tûní Poãet zábleskÛ Zábleskov˘ v˘stup

(Normální zobrazování)

3

4

Fotoaparát nastavte na reÏim
fotografování M a zvolte clonu.1
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Stroboskopick˘ blesk

Pro v˘poãet potfiebné rychlosti závûrky
pouÏijte dále uveden˘ vzorec:

Poãet zábleskÛ : frekvencí = rychlost
závûrky

Pfiíklad: JestliÏe je poãet zábleskÛ
10 a její frekvence 5, je nezbytné
nastavit rychlost závûrky 2 s. 

10 : 5 = 2
• JestliÏe je indikován poãet zábleskÛ ,

znamená to, Ïe blesk bude vytváfiet záblesky
po celou dobu otevfiení závûrky nebo do
maximálního poãtu po sobû jdoucích
zábleskÛ (jak je uvedeno v tabulce na
str. 122).

Zaostfiete na objekt.
• Chcete-l i  provést nastavení expozice,

postupujte podle pokynÛ uveden˘ch v ãásti
„ReÏim Ruãní blesk“ na str. 93.

Zkontrolujte, zda je v hledáãku
zobrazena ikona , pokud ano,
zhotovte snímek.

2

3

4

V zájmu zabránûní pfiehfiátí nebo jiného po‰kození zábleskové hlavy nepouÏívejte
stroboskopick˘ blesk pro více neÏ 10 rychle po sobû následujících snímkÛ. Po deseti
snímcích nechejte blesk 550EX alespoÀ 10 minut vychladnout.

• Stroboskopick˘ blesk je nejúãinnûj‰í pfii fotografování vysocereflexních objektÛ pfied
tmav˘m pozadím. 

• Doporuãujeme pouÏívat stativ a dálkovou spou‰È.
• Fotografujete-li se stroboskopick˘m zábleskov˘m svûtlem, je vhodné napájet blesk

externím zdrojem.

• Stroboskopick˘ blesk není moÏné pouÏívat pfii zábleskovém v˘stupu 1/1 nebo 1/2.
• Pfii stroboskopickém blesku mÛÏete nastavit rovnûÏ trvalé otevfiení závûrky (buLb).
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7. Druhá synchronizace blesku

Obvykle je synchronizace spu‰tûní blesku nastavena tak, Ïe se blesk spustí
tûsnû po otevfiení závûrky. Tuto synchronizaci oznaãujeme jako první. Pfii
druhé synchronizaci závûrky se blesk spou‰tí tûsnû pfied koncem expozice.
Nastavíte-li druhou synchronizaci závûrky a zároveÀ její pomalou rychlost,
mÛÏete na sv˘ch fotografiích vytvofiit „rozmazanou stopu“ (vytvofienou
vlastním svûtlem pohybujícího se objektu) a objekt zachytit díky osvûtlení
bleskem. V˘sledn˘ zábûr vytváfií pfiirozen˘ dojem pohybu. 

Fotoaparát pfiepnûte do poÏadova-
ného reÏimu fotografování.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < > a zobrazte na LCD panelu
symbol .
• Pfii kaÏdém souãasném stisknutí tlaãítek

< > a < > se bude mûnit reÏim synchro-
nizace v následující smyãce:

Zkontrolujte, zda je v hledáãku zobrazena
ikona , pokud ano, zhotovte snímek.

1

2

3

Druhá synchronizace blesku První synchronizace blesku

• Druhá synchronizace blesku je snadnûj‰í pfii zvolení rychlosti buLb.
• Druhá synchronizace blesku nepracuje pfii nastavení fotoaparátu na reÏim nebo

jin˘ reÏim z oblasti programového fiízení obrazu. 
• Chcete-li druhou synchronizaci zru‰it, stisknûte souãasnû tlaãítka < > a < > tak,

aby ikona pfiestala b˘t na LCD panelu zobrazována.

(Off)
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Fotoaparáty typu B

Záblesková fotografie
s bezdrátov˘mi systémy

Tato ãást se zab˘vá bezdrátovou zábleskovou fotografií s bleskem 550EX.
Jsou zde vysvûtleny zabudované nadfiízené a podfiízené zábleskové funkce
blesku Speedlite 550EX. Bezdrátov˘ zábleskov˘ systém s více blesky
Speedlite 550EX je moÏné pouÏívat stejnû snadno jako blesk nasazen˘ na
fotoaparátu.

Blesk 550EX nabízí pfii pouÏití fotoaparátu typu B tyto vlastnosti pro
bezdrátové zábleskové systémy:

[1] Nastavení a testování bezdrátového systému (str. 100)
[2] Bezdrátov˘ ruãní blesk (str. 107)
[3] Bezdrátov˘ stroboskopick˘ blesk (str. 109)
[4] Ruãní nebo stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou (str. 110)

• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe se blesk Speedlite 550EX pouÏívá s fotoaparátem EOS-1N.
• NeÏ zaãnete provádût jednotlivé kroky, zapnûte hlavními spínaãi napájení EOS-1N

a 550EX.
• Tyto instrukce pfiedpokládají, Ïe blesk Speedlite 550EX, kter˘ má pfiepnut voliã

dálkového ovládání do polohy < >, je „nadfiízenou jednotkou“ a blesk 550EX,
kter˘ má voliã dálkového ovládání pfiepnut do polohy < >, je „podfiízenou
jednotkou“.

• Pokyny k obsluze fotoaparátu EOS-1N naleznete v návodu, kter˘ jste s tímto
pfiístrojem obdrÏeli.



2. Blesk 550EX jako podfiízená jednotka

Voliã dálkového ovládání blesku 550EX,
kter˘ má pracovat jako podfiízen˘
pfiístroj, nastavte do polohy .
Takto pfiepnut˘ blesk 550EX je
oznaãován „podfiízená jednotka“.

• Nastavení zoomu zábleskové hlavy
podfiízené jednotky je nastaveno automaticky
na .

[1] Nastavení a testování bezdrátového systému

Bezdrátov˘ zábleskov˘ systém mÛÏe b˘t sestaven dvûma zpÛsoby: (1) S bleskem 550EX
nastaven˘m jako nadfiízená jednotka a jedním nebo více blesky 550EX nastaven˘mi jako
podfiízené jednotky. (2) S vysílaãem Speedlite ST-E2 (prodávan˘m samostatnû) pouÏit˘m jako
nadfiízená jednotka a jedním nebo více blesky 550EX nastaven˘mi jako podfiízené jednotky.

V této ãásti se popisuje postup prvního zpÛsobu sestavení. Druh˘ zpÛsob sestavení je uveden
v ãásti „[4] Ruãní nebo stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou“ na str. 110 a 111.

Blesk 550EX nasaìte na fotoaparát a voliã
dálkového ovládání pfiepnûte do polohy

. Tento blesk bude potom slouÏit
jako „nadfiízená jednotka“. Dálkov˘ signál
je z nadfiízené jednotky odesílán na
podfiízenou jednotku (podfiízené jednotky)
pfiibliÏnû ve stejném okamÏiku, kdy je
otevfiena závûrka.
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1. Blesk 550EX jako nadfiízená jednotka

Nastavení zoomu zábleskové hlavy nadfiízené jednotky je nastaveno automaticky na
. Tímto je zaji‰tûno maximální pokrytí ovládacím signálem, a to v úhlu 80°.

Nastavení zoomu je moÏné zmûnit ruãnû pomocí tlaãítka . Tím v‰ak zúÏíte úhel
vyzafiování fiídicího signálu.

Nastavení zoomu zábleskové hlavy podfiízené jednotky je moÏné zmûnit ruãnû pomocí
tlaãítka .
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3. Nastavení kanálu u nadfiízené/podfiízené jednotky

Nadfiízená jednotka vysílá fiídicí signály. V zájmu zabránûní, aby tyto fiídicí
signály ovládaly jiné podfiízené blesky (napfi. jiného fotografa), mÛÏete zvolit
jeden ze ãtyfi moÏn˘ch komunikaãních kanálÛ. Nadfiízená i podfiízená jednotka
(popfi. podfiízené jednotky) v jednom bezdrátovém zábleskovém systému
musí b˘t nastaveny na stejné ãíslo kanálu. 

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte M nebo

.
• Pro bezdrátovou zábleskovou fotografii reÏim

TTL není moÏné pouÏívat.

Chcete-l i  nastavit ãíslo kanálu
nadfiízené jednotky, stisknûte tlaãítko
< > a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

1

2

âíslo kanálu (1, 2, 3 nebo 4) vyberte
pomocí tlaãítka < > nebo < >.3

Zábleskov˘ v˘stup

(Off )



Nastavení kanálu u nadfiízené/podfiízené jednotky

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na panelu se zobrazí ikona a ãíslo

zvoleného kanálu.

Chcete-l i  nastavit ãíslo kanálu
podfiízené jednotky, stisknûte tlaãítko
< > a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

âíslo kanálu shodné s ãíslem kanálu
nadfiízené jednotky (1, 2, 3 nebo 4)
vyberte pomocí tlaãítka < > nebo
< >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na panelu se zobrazí ikona a ãíslo

zvoleného kanálu.
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4

5

6

JestliÏe nejsou nadfiízená a podfiízená jednotka (popfi. podfiízené jednotky) nastaveny na
stejné ãíslo kanálu, nebude moci nadfiízená jednotka spou‰tût blesk podfiízen˘ch
jednotek. Ujistûte se, Ïe zvolená ãísla jsou shodná. 

7

(Off )
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4. Nastavení ID podfiízeného blesku

PouÏíváte-li více podfiízen˘ch jednotek, je moÏné jednotliv˘m jednotkám
pfiifiadit ID (identifikaãní ãíslo), kter˘m jednotku oznaãíte jako hlavní blesk
nebo doplÀkov˘ blesk. Pfiifiazením ID mÛÏete tedy nastavovat zábleskov˘
pomûr jednotliv˘ch podfiízen˘ch bleskÛ. Natavit lze tfii ID: A, B a C.

Chcete-l i  natavit ID podfiízené
jednotky, stisknûte t laãítko
< > a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí t laãítek < > or < >
nastavte ID podfiízené jednotky (A, B
nebo C).

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona 

a zvolené ID.

JestliÏe poÏadujete, aby v‰echny podfiízené jednotky mûly stejn˘ zábleskov˘ v˘stup, není
nutné pfiifiazovat tûmto jednotkám ID.

1

2

3

(Off )



5. Zapnutí/vypnutí nadfiízeného blesku

Vytváfiení zábleskového svûtla nadfiízené jednotky mÛÏe b˘t buì povoleno
(ON) nebo zakázáno (OFF).

(1) ( ) : Toto nastavení umoÏÀuje nadfiízené jednotce vytváfiet blesk.
• Toto nastavení je oznaãováno termínem „nadfiízen˘ blesk zapnut“.
• Toto nastavení automaticky zvolí ID nadfiízené jednotky A.

(2) ( ) : Toto nastavení (oznaãované jako „nadfiízen˘ blesk
vypnut“) zabraÀuje nadfiízené jednotce ve vytváfiení
zábleskového svûtla. Jednotka v‰ak stále mÛÏe vysílat
dálkové signály ke spou‰tûní podfiízen˘ch jednotek.

Stisknûte t laãítko < >
a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí tlaãítek < > a < > zvolte
buì nebo .

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona nebo .
• JestliÏe je zvoleno pro nadfiízenou jednotku

OFF, rozbliká se .
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1

2

3

(Off )
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6. Dosah bezdrátového blesku

Rozmístûte po nastavení nadfiízenou a podfiízené jednotky tak, aby byly
v dosahu dálkov˘ch signálÛ – viz níÏe uveden˘ obrázek.

• Podfiízené jednotky nasaìte na ministojánky (které jste s nimi obdrÏeli). Ministojánek je rovnûÏ
opatfien objímkou pro stativ. 

• Podfiízenou jednotku natoãte tak, aby její senzor dokázal pfiijímat fiídicí signály od nadfiízené
jednotky.

• U interiérov˘ch sestav mÛÏe b˘t uspofiádání (natoãení) jednotliv˘ch bleskÛ ménû pfiesné, protoÏe
dálkové ovládací signály se mÛÏou odráÏet od stûn. 

• Po rozmístûní nadfiízené a podfiízené jednotky (popfi. podfiízen˘ch jednotek) spusÈte zku‰ební
záblesk, abyste se ujistili, Ïe dálkovû ovládan˘ zábleskov˘ systém fiádnû pracuje. 

• Mezi nadfiízenou jednotku a podfiízené jednotky neumisÈujte Ïádné pfiedmûty, které by mohly
pfiekáÏet v pfienosu dálkov˘ch signálÛ. 

ReÏim blesku nadfiízené jednotky
nastavte na M.

Fotoaparát nastavte poÏadovan˘m
zpÛsobem na zhotovování zábles-
kové fotografie.

1

2

Pro interiéry

Pro exteriéry

15 m / 49.2 ft

10 m / 32.8 ft

80°

8 m / 26.2 ft 12 m / 39.4 ft



Dosah bezdrátového blesku

Zkontrolujte, Ïe svítí u nadfiízeného
blesku pilotní indikátor a Ïe podfií-
zen˘ blesk (podfiízené blesky) jsou
nabité a pfiipravené.
• Pfiipravenost zábleskové jednotky je

indikována pravideln˘m blikáním pomocného
paprsku AF jednou za sekundu.

Stisknûte na nadfiízeném blesku
pilotní indikátor (tlaãítko zku‰ebního
blesku), ãímÏ spustíte zku‰ební
blesk.
• JestliÏe dálkov˘ pfienos signálÛ správnû

pracuje, vytvofií podfiízená jednotka
zábleskové svûtlo s nastaven˘m v˘stupem.

• JestliÏe podfiízená jednotka blesk nevytvofií,
pfiisuÀte ji blíÏe k nadfiízené jednotce nebo
nasmûrujte její pfiijímací senzor lépe na
nadfiízenou jednotku. Potom v‰e zkuste
znovu.
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3

4

• U dálkovû ovládan˘ch zábleskov˘ch systémÛ jsou v‰echna nastavení zaji‰Èována nadfiízenou
jednotkou. Nadfiízená jednotka vysílá tato nastavení na podfiízené jednotky pomocí dálkov˘ch
signálÛ. ¤ízení podfiízené jednotky (podfiízen˘ch jednotek) je stejné jako fiízení jednoho blesku
Speedlite nasazeného na fotoaparátu.

• Ujistûte se, Ïe podfiízené jednotky jsou v efektivním dosahu nadfiízené jednotky.
• Po zhotovení snímku jsou na jednotliv˘ch LCD panelech podfiízen˘ch jednotek indikovány

v˘sledky jimi proveden˘ch úkonÛ.
• JestliÏe je na podfiízené jednotce pfiepnut hlavní spínaã do polohy SE (úspora energie), vypne se

tato podfiízená jednotka automaticky po ‰edesáti minutách* nepouÏívání. JestliÏe se podfiízená
jednotka vypnula v dÛsledku nastavení reÏimu SE, bude na jejím LCD panelu zobrazeno SE. Do
jedné hodiny**  po vypnutí podfiízené jednotky nastavené do reÏimu SE je moÏné tuto
podfiízenou jednotku znovu zapnout stiskem zku‰ebního tlaãítka blesku na nadfiízené jednotce.

• JestliÏe byl nastaven na jednotkách ruãní reÏim blesku a stisknete pilotní indikátor na nadfiízené
jednotce, vytvofií v‰echny podfiízené jednotky souãasnû zku‰ební záblesk, a to podle ruãnû
nastaven˘ch zábleskov˘ch v˘stupÛ. 

• JestliÏe stisknete spou‰È závûrky na fotoaparátu do poloviny, nebude moÏné spustit zku‰ební
blesk v intervalu 6 sekund od tohoto stisknutí.

* UÏivatelská funkce CF-4 umoÏÀuje mûnit toto nastavení po deseti minutách. Viz str. 113.

** UÏivatelská funkce CF-5 mÛÏe zmûnit toto nastavení aÏ na osm hodin. Viz str. 113.
CF
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[2] Bezdrátov˘ ruãní blesk

Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
mÛÏete ruãnû nastavit na nadfiízené jednotce zábleskov˘ v˘stup podfiízen˘ch
jednotek. Tento zábleskov˘ v˘stup mÛÏe b˘t pro v‰echny podfiízené jednotky
stejn˘, anebo se mÛÏe li‰it. Správnou zábleskovou expozici nejlépe urãíte
pomocí ruãního zábleskového expozimetru. 

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < > a zvolte M.

Stisknûte t laãítko < >
a zvolte zobrazování zábleskového
v˘stupu.
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

PoÏadovanou hodnotu zábleskového
v˘stupu nastavte pomocí tlaãítka
< > nebo < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Zobrazí se hodnota zábleskového v˘stupu.

1. Bezdrátov˘ ruãní blesk s jednotn˘m zábleskov˘m v˘stupem

1

Zábleskov˘ v˘stup

(Off )

2

3

4

• Zhotovíte-li nyní snímek, budou v‰echny podfiízené jednotky vytváfiet zábleskové
svûtlo s v˘stupem, kter˘ jste nastavili na nadfiízené jednotce.

• JestliÏe je nastaveno „nadfiízená jednotka zapnuta“, bude nadfiízená jednotka rovnûÏ
vytváfiet zábleskové svûtlo s nastaven˘m v˘stupem.

• JestliÏe je pouÏita skupina podfiízen˘ch bleskÛ, budou v‰echny podfiízené blesky ve
skupinû vytváfiet zábleskové svûtlo s v˘stupem, kter˘ jste nastavili na nadfiízeném
blesku.



108

2. Bezdrátov˘ ruãní blesk s promûnn˘m zábleskov˘m v˘stupem

Pro kaÏdou podfiízenou jednotku mÛÏete dále uveden˘m postupem nastavit
rÛzn˘ zábleskov˘ v˘stup (A, B a C).

Na nadfiízené jednotce stisknûte
tlaãítko < >. 

Stisknûte t laãítko < >
a zvolte .
• Tlaãítko < > mûní poloÏky volby

v dále uvedeném cyklu:

Pomocí tlaãítka < > zvolte 
ON A:B nebo A:B:C.
• Na LCD panelu bude blikat ON A:B

nebo A:B:C.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat A a zábleskov˘

v˘stup.

Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
A nastavte pomocí tlaãítek < >
a < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat B a zábleskov˘

v˘stup.

1

2

3

4

5

6

Zábleskov˘ v˘stup

(Off )
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[3] Bezdrátov˘ stroboskopick˘ blesk

Po nastavení dálkovû ovládaného (bezdrátového) zábleskového systému
mÛÏete nastavit na nadfiízené jednotce dálkovû ovládan˘ stroboskopick˘
blesk.
• Frekvence zábleskÛ i jejich poãet budou u v‰ech podfiízen˘ch jednotek stejné. Nastavení se

provede postupem uveden˘m na str. 97.
• Zábleskov˘ v˘stup u podfiízen˘ch jednotek nastavte stejn˘m zpÛsobem jako u bezdrátového

ruãního blesku. Viz str. 93.
• Chcete-li stanovit správné expozice, zhotovte nûkolik zku‰ebních snímkÛ. 

Bezdrátov˘ ruãní blesk s promûnn˘m zábleskov˘m v˘stupem

Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
B nastavte pomocí tlaãítek < >
a < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Na LCD panelu bude blikat C a zábleskov˘

v˘stup.

Hodnotu zábleskového v˘stupu pro
C nastavte pomocí tlaãítek < >
a < >.

Zvolené nastavení uloÏte do pamûti
stiskem tlaãítka < >.

7

8

9

10

• JestliÏe máte pouze dvû podfiízené jednotky (A a B), mÛÏete kroky 9 a 10 vynechat.
• Po skonãení nastavení mÛÏete ovûfiit pfiíslu‰né nastavení zábleskového v˘stupu pro

jednotky A, B a C pomocí tlaãítek < > a < >.
• Chcete-li ovûfiit spou‰tûní blesku podfiízen˘mi jednotkami, stisknûte na nadfiízené

jednotce pilotní indikátor.
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Ruãní blesk nebo stroboskopick˘ blesk mÛÏe b˘t u podfiízené jednotky
nastavován ruãnû. Toto nastavení je nezávislé na nadfiízené jednotce.
Nadfiízená jednotka pouze spou‰tí podfiízenou jednotku, a ta vytváfií blesk
v závislosti na svém vlastním nastavení (ruãního nebo stroboskopického
blesku). Této vlastnosti lze vyuÏít následovnû:

(1) Pro bezdrátovou ruãní zábleskovou fotografii, podobnû jako u ateliérového blesku,
neboÈ mÛÏete sami stanovit zábleskov˘ v˘stup podfiízen˘ch jednotek.

(2) Pro bezdrátovou ruãní zábleskovou fotografii s vyuÏitím vysílaãe Speedlite ST-E.

[4] Ruãní nebo stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou

Na podfiízené jednotce, která má voliã
dálkového ovládání pfiepnut na < >,
stisknûte na dobu alespoÀ 2 s tlaãítko
< > .

Na LCD panelu se rozbliká M. Tento
symbol bude blikat po celou dobu
platnosti nezávislého nastavení podfií-
zené jednotky.

Chcete-li nastavit zábleskov˘ v˘stup,
postupujte podle pokynÛ na str. 93.

1. Nastavení ruãního blesku s podfiízenou jednotkou

¤ádnou zábleskovou expozici nejlépe stanovíte pomocí ruãního zábleskového
expozimetru.
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• Pfii blikajícím symbolu M stisknûte
tlaãítko < >. Rozbliká se
symbol .

• Chcete-li nastavit stroboskopick˘
blesk, postupujte podle pokynÛ na
str. 95.

2. Stroboskopick˘ blesk s podfiízenou jednotkou

¤ádnou zábleskovou expozici nejlépe urãíte zhotovením zku‰ebních fotografií.

Stisknete-li tlaãítko < > v dobû, kdy bliká na panelu symbol , zru‰íte
nezávislé nastavení podfiízené jednotky. Toto nezávislé nastavení, pokud jej je‰tû
potfiebujete, musíte provést znovu.

Nezávislé nastavení podfiízené jednotky zÛstane platné i po pfiepnutí hlavního spínaãe
blesku do polohy . Obnovíte-li napájení pfiístroje nastavením hlavního spínaãe do
polohy , obnoví se i toto nezávislé nastavení.
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Blesk Speedlite 550EX je vybaven uÏivatelsk˘mi funkcemi, které umoÏÀují
jeho uÏivatelské pfiizpÛsobení podle va‰ich preferencí.

● Nastavení uÏivatelské funkce

Stisknûte tlaãítko pro osvûtlení LCD
panelu na dobu alespoÀ 2 sekundy,
dokud se na nûm nezobrazí symbol .

Pomocí t laãítka < >
rozblikejte na panelu pfiíslu‰né ãíslo
uÏivatelské funkce.
• Tlaãítko < > vybírá ãísla uÏiva-

telské funkce v pofiadí F1 aÏ F6.

UÏivatelskou funkci nastavíte na 0
nebo 1 (podle sv˘ch pfiedstav)
pomocí tlaãítka < > nebo < >.

Stisknûte tlaãítko < >.
• Zobrazování pfiestane blikat.

Do normálního reÏimu pfiepnûte
pfiístroj opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
pro osvûtlení LCD panelu nebo
tlaãítka < >.
• Tlaãítko pro osvûtlení LCD panelu není nutné

drÏet 2 sekundy.

UÏivatelské funkce

• UÏivatelskou funkci je moÏné nastavit za podmínky, Ïe voliã dálkového ovládání je
v poloze nebo .

• JestliÏe je nastavena uÏivatelská funkce, je na LCD panelu zobrazována ikona .

1

2

3

4

5
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UÏivatelské funkce

● Nastavení uÏivatelsk˘ funkcí

Funkce
âíslo 

uÏiv. funkce
Nastavení Popis

CF-1
0 Povoleno

1 Zakázáno

CF-2
0 Správná expozice, podexponováno, pfieexponováno

1 Podexponováno, správná expozice, pfieexponováno

CF-3
0 E-TTL

1 TTL

CF-4
0 Aktivace po ‰edesáti minutách neãinnosti

1 Aktivace po deseti minutách neãinnosti

CF-5
0 Povoleno zru‰ení reÏimu SE nadfiízenou jednotkou po dobu 1 hod

1 Povoleno zru‰ení reÏimu SE nadfiízenou jednotkou po dobu 8 hod

CF-6
0 Povoleno

1 Zakázáno

Zru‰ení FEB po jeho
dokonãení

Pofiadí snímkÛ pfii
FEB

Systém
zábleskového mûfiení

Aktivace reÏimu SE
podfiízené jednotky

Zru‰ení reÏimu SE
podfiízené jednotky

Modelaãní blesk
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Systém Canon Speedlite 550EX

Systém automatického zábleskového
svûtla TTL s více drátovû propojen˘mi
blesky Speedlite je moÏné pfii pouÏití
vlevo uvedeného pfiíslu‰enství pro fiadu
Speedlite EZ.

19

8

0

q
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Systém Canon Speedlite 550EX

1 Blesk Speedlite 550EX (nadfiízená jednotka nasazovaná na fotoaparát)
2 Propojovací ‰ÀÛra ET (spoleãnû s tranzistorov˘m pouzdrem E)
3 Externí napájecí zdroj, kter˘ obsahuje tranzistorov˘ pouzdro E se

zásobníkem baterií TP nebo niklokadmiov˘m pouzdrem TP
4 Bateriov˘ zásobník TP

Pojme 6 alkalick˘ch baterií velikosti C
5 Niklokadmiové pouzdro TP v˘hradnû pro pouÏití s tranzistorov˘m

pouzdrem E
Zkracuje dobu nabíjení blesku. 
MoÏnost dobíjení, a tedy opakovaného pouÏití, pomocí nabíjeãky TP
niklokadmiov˘ch baterií.

6 Nabíjeãka TP niklokadmiov˘ch baterií
Urãena pro nabíjení niklokadmiového pouzdra TP. Doba nabíjení je
pfiibliÏnû 15 hodin.

7 Kompaktní bateriové pouzdro  CP-E2
Mal˘ a lehk˘ externí napájecí zdroj. Obsahuje 6 alkalick˘ch nebo
niklokadmiov˘ch baterií velikosti AA. Do pouzdra lze vloÏit i lithiové
baterie.

8 Vysílaã Speedlite ST-E2
Jednoúãelov˘ dálkov˘ vysílaã pro blesky 550EX pracující jako podfiízené
jednotky. Jeho dosah vysílání je stejn˘ jako nadfiízeného blesku 550EX.

9 Blesk Speedlite 550EX (podfiízená jednotka)
Qp Ministojánek (dodáván s bleskem 550EX)

Ministojánek je urãen pro blesky 550EX nastavené jako podfiízená
jednotka. V jeho spodní ãásti se nachází objímka pro stativ.

Qq Propojovací ‰ÀÛra 2 pro pfiipojení pfiíslu‰enství mimo patici fotoaparátu
UmoÏÀuje pfiipojení na blesk, kter˘ je mimo fotoaparát a v max.
vzdálenosti 60 cm. UmoÏÀuje provádûní v‰ech automatick˘ch funkcí
EOS.

Qw Adaptér drÏáku blesku TTL 3
Qe TTL distributor
Qr Adaptér pro pfiíslu‰enství mimo patici fotoaparátu
Qt Propojovací ‰ÀÛra 60
Qz Propojovací ‰ÀÛra 300
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Pokyny k odstraÀování závad

Problém

Blesk Speedlite nelze sejmout
z fotoaparátu.

Blesk se pfii úplném stisknutí
závûrky nespustil.

Chvíli po zapnutí blesku
Speedlite zhasne pilotní
indikátor.

Po zapnutí blesku hlavním
spínaãem se rozbliká cel˘
displej.

Pfii stisku spou‰tû závûrky do
poloviny se rozblikají ãárové
segmenty dosahu blesku.

PfiestoÏe byly do externího
napájecího zdroje vloÏeny
nové baterie, blesk stále
nepracuje.

PfiestoÏe jsou v externím
napájecím zdroji nové baterie
a zdroj je pfiipojen do blesku
Speedlite, provede záblesková
hlava po zapnutí napájení
hlavním spínaãem automaticky
zoom, popfi. LCD panel dobfie
nezobrazuje.

Fotografie zhotovené s bles-
kem jsou v dolní ãásti tmav‰í.

â.

1

2

3

4

5

6

7

8

Str.

13

13

13

16

20
42

20

43
92

10

10

43
92

MoÏná pfiíãina

Zji‰Èovací matka nebyla
dostateãnû uvolnûna, aby se
zasunul zaji‰Èovací kolík.

Blesk Speedlite není fiádnû
nasazen v patici pro
pfiíslu‰enství.

Kontakty patice pro
pfiíslu‰enství na fotoaparátu
nebo instalaãní patice blesku
jsou zneãi‰tûné.

JestliÏe je hlavní spínaã blesku
Speedlite v poloze SE, blesk
se automaticky po devadesáti
sekundách neãinnosti vypne.

·irokoúhl˘ panel není fiádnû
zasunut do zábleskové hlavy.

·irokoúhl˘ panel byl vysunut
a blesk Speedlite se pfiepnul
na odraÏen˘ blesk.

Záblesková hlava je sklonûna
o 7°.

Do vlastního blesku 550EX
nebyly vloÏeny Ïádné baterie
nebo jsou baterie v blesku
550EX vybity.

Baterie blesku 550EX jsou
vybity. Odpojte externí zdroj
a blesk 550EX zapnûte.
JestliÏe se pilotní indikátor do
tfiiceti sekund nerozsvítí, jsou
baterie v blesku 550EX urãitû
vybité.

Fotografovan˘ objekt byl pfiíli‰
blízko k fotoaparátu.

¤e‰ení

Zaji‰Èovací matku uvolnûte
úplnû, coÏ zajistí kompletní
zasunutí zaji‰Èovacího kolíku.

Blesk Speedlite fiádnû
a bezpeãnû nasaìte na
fotoaparát.

Blesk Speedlite fiádnû
a bezpeãnû nasaìte na
fotoaparát.

Stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky nebo stisknûte tlaãítko
zku‰ebního blesku.

·irokoúhl˘ panel zasuÀte
úplnû.

·irokoúhl˘ panel zasuÀte.

Záblesková hlava by nemûla b˘t
sklonûna dolÛ, pokud nezhotovujete
snímky z malé vzdálenosti (detaily).

I kdyÏ blesk napájíte externím
zdrojem, je nutné mít baterie
v blesku 550EX v dobrém
stavu.

Baterie v blesku 550EX
vymûÀte.

JestliÏe fotografujete objekt ze
vzdálenosti 2 m a ménû,
skloÀte zábleskovou
hlavu o 7°.
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Str.

36
86

36
86

36
86

18

36
86

28
82

53
100

58
105

¤e‰ení

JestliÏe máte fotoaparát EOS
s více zaostfiovacími body,
zvolte takov˘ zaostfiovací bod,
kter˘ odpovídá umístûní objek-
tu a potom pfied stisknutím
spou‰tû sestavte kompozici
snímku. JestliÏe máte
fotoaparát s pouze jedním
zaostfiovacím bodem, nastavte
vhodnou zápornou velikost
kompenzace expozice. 

Fotoaparát nesmí snímat svûtlo odra-
Ïené od sklenûné tabule. Proto foto-
grafujte z jiného úhlu nebo poÏádejte
fotografovanou osobu, aby si stoupla
jinam. ¤e‰ením mÛÏe b˘t rovnûÏ nasta-
vení kladné kompenzace expozice.

Nastavte zápornou
kompenzaci expozice.

Nastavte zábleskovou hlavu na
automatick˘ zoom nebo ruãnû
nastavte takov˘ zoom blesku, kter˘
je krat‰í neÏ ohnisková vzdálenost
objektivu.

Zru‰te nastavení kompen-
zace zábleskové expozice.

(1) Doporuãujeme pouÏívat
stativ.

(2) Nastavte reÏim P.
(3) Fotografujte v reÏimu M.

Voliã dálkového ovládání podfiízené
jednotky pfiepnûte do polohy .

Pfiemístûte podfiízenou
jednotku tak, aby byla
v dosahu dálkového ovládání.

MoÏná pfiíãina

Objekt nebyl fiádnû
zábleskov˘m svûtlem
osvûtlen.

Odraz zábleskového svûtla
ve skle zpÛsobila
podexponování.

Blesk Speedlite se snaÏil
stanovit správnou expozici
pro tmav˘/ãern˘ odûv, kter˘
má nízkou odrazivost.

Nastavení zoomu zábleskové hlavy,
které bylo provádûno ruãnû, neko-
responduje s nastavenou ohniskovou
vzdáleností objektivu. Úhel pokrytí
blesku neodpovídá úhlu zábûru.

Pfii fotografování se stále
uplatÀovala kompenzace
zábleskové expozice.

ProtoÏe byl fotoaparát nastaven
v reÏimu Av a snímaná scény byla
pfiíli‰ tmavá, byla automaticky
nastavená pomalá rychlost závûrky.
V dobû expozice snímku bylo
fotoaparátem pohnuto.

Voliã dálkového ovládání podfiízené
jednotky není v poloze .

Podfiízená jednotka není
v dosahu ovládacích signálÛ
nadfiízené jednotky.

Problém

Fotografovan˘ objekt, kter˘
je u okraje snímku, je
pfieexponován.

Tváfi objektu, která byla
fotografována pfied
sklonûnou tabulí, je tmavá.

Obliãeje osob ve skupinû
v tmav˘ch odûvech jsou na
fotografii podexponované.

Okraje snímku jsou tmavé.

Obrázek je pfieexponován
nebo podexponován.

Snímek je neostr˘.

Podfiízená jednotka se
nespustí.

â.
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Typ: Blesk instalovateln˘ do patice pro pfiíslu‰enství fotoaparátu s pfiímou
synchronizací, automatick˘m fiízení zábleskového svûtla E-TTL/TTL
a dálkov˘m (bezdrátov˘m) vysíláním/pfiíjmem (pfiedbûÏn˘ blesk E-TTL,
pomocn˘ paprsek AF, automatick˘ zoom a odraÏen˘ blesk).

Kompatibilní fotoaparáty: Fotoaparáty EOS typu A (automatické fiízení zábleskového svûtla E-TTL), viz str. 23.
Fotoaparáty EOS typu B (automatické fiízení zábleskového svûtla TTL), viz str. 77.

Pokrytí zábleskov˘m svûtlem a smûrné ãíslo:
Viz str. 121.

Îivotnost baterií a doba nabíjení:
Viz str. 11.

Trvání zábleskového svûtla: 1,2 ms nebo ménû. Rychlé spou‰tûní blesku 2,3 ms nebo ménû.
Pokrytí zábleskov˘m svûtlem: (1) Záblesková hlava s automatick˘m zoomem pokr˘vá automatické objektivy

a ohniskovou vzdáleností 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 80 mm a 105 mm.
(2) Ruãnû nastavovan˘ zoom: moÏn˘ pomocí tlaãítka zoomu.
(3) ·irokoúhl˘ panel: pfii vysunutém ‰irokoúhlém panelu (vestavûném) tak, Ïe pfiekr˘vá

zábleskovou hlavu, je pokrytí bleskem roz‰ífieno na ohniskovou vzdálenost objektivu 17 mm.
ReÏimy blesku: (1) Normální blesk

(2) Rychl˘ blesk
(3) Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
(4) Stroboskopick˘ blesk: 41 nastavení frekvence záblesku, 31 nastavení spou‰tûní
(5) PfiedbûÏn˘ blesk pro zji‰tûní expoziãních hodnot pfii automatickém fiízení zábleskového svûtla E-TTL
(6) Zku‰ební blesk: stiskem zku‰ebního tlaãítka blesku
(7) Modelaãní blesk: s fotoaparátem EOS-3 po stisku tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti

Natoãení zábleskové
hlavy pro odraÏen˘
blesk:

ReÏimy fiízení expozice: (1) Automatické zábleskové svûtlo E-TTL (s fotoaparáty typu A)
(2) Automatické zábleskové svûtlo TTL (s fotoaparáty typu B)

Systém mûfiení zábleskového svûtla:
(1) Automatické zábleskové svûtlo E-TTL s okamÏit˘m vyhodnocovacím

mûfiením pomocí pfiedbûÏného záblesku (s fotoaparáty typu A)
(2) Automatické zábleskové svûtlo E-TTL s okamÏit˘m dílãím mûfiením

pomocí pfiedbûÏného záblesku (s fotoaparáty typu A)
(3) Automatické zábleskové svûtlo E-TTL s okamÏit˘m bodov˘m mûfiením

pomocí pfiedbûÏného záblesku (s fotoaparáty typu A)
(4) Automatické mûfiení zábleskového svûtla TTL odraÏeného od filmu (s fotoaparáty typu B)

Kompenzace zábleskové expozice:
(1) Automatické sníÏení zábleskového v˘stupu pfii doplÀkovém blesku
(2) Ruãnû nastavitelná kompenzace zábleskové expozice na blesku

Speedlite v rozsahu +/– 3 kroky s krokem nastavení 1/3 nebo 1/2
(3) Ruãnû nastavitelná kompenzace zábleskové expozice v rozsahu +/– 3

kroky s krokem nastavení 1/3 nebo 1/2 s fotoaparáty vybaven˘mi funkcí
kompenzace zábleskové expozice

ReÏim FEB: Nastaviteln˘ na blesku Speedlite v rozsahu +/– 3 kroky s krokem nastavení 1/3 nebo 1/2

Smûr Úhel Aretace

Nahoru 0° - 90° 0°, 60°, 75°, 90°

DolÛ 0° - 7° 0°, 7°

Doleva 0° - 180° 0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°

Doprava 0° - 90° 0°, 60°, 75°, 90°
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Dosah blesku (s objektivem 50 mm f/1.4 pfii citlivosti ISO 100):
(1) S normálním bleskem : 0,5 aÏ 30 m
(2) S rychl˘m bleskem : min. 0,5 aÏ 7,5 m a max. 0,5 aÏ 21 m/

: Min. 1.6 - 25 feet and max. 1.6 - 70 feet
(3) S vysokorychl. synchronizací : 0,5 aÏ 15 m (pfii 1/250 s)

Potvrzení zábleskové expozice: Îlutozelen˘ pilotní indikátor
Synchronizovaná rychlost: Viz str. 124
Indikace pfiipravenosti blesku: (1) âerven˘ pilotní indikátor – pfiipravenost normálního blesku

(2) Îlut˘ pilotní indikátor – pfiipravenost rychlého blesku
Vazba a dosah pomocného paprsku AF:

Vazba na plo‰n˘ AF (45 zaostfiovacích bodÛ), efektivní v rozsahu cca 0,6 aÏ 10 m ve
stfiední ãásti a 0,6 aÏ 5 m v periferních oblastech (pfii úplné tmû).

Dálkové funkce
Systém vysílání: Opticky pulzní pfienos
Konfigurace: Fotoaparát, nadfiízená jednotka a podfiízená jednotka (popfi. podfiízené jednotky)
Pfiepínání dálkového ovládání: Pomocí voliãe dálkového ovládání
Polohy voliãe dálkového ovládání:

OFF, Master, Slave
Kanály: 4
[Nadfiízená jednotka]
Úhel vysílání: Horizontálnû: cca 80°; vertikálnû: cca 60° (pfii nastavení zoomu )

(moÏnost rovnûÏ ruãního nastavení zoomu zábleskové hlavy)
Dosah vysílání: Interiér: cca 15 aÏ 20 m

Exteriér: cca 8 aÏ 10 m
Poãet pfienosÛ: cca 3 000 (bez spou‰tûní blesku na nadfiízené jednotce)
Ovládání podfiízen˘ch bleskÛ: A, B, C (3 skupiny)
¤ízení blesku: (1) Automatické zábleskové svûtlo E-TTL (s fotoaparáty typu A)

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP); blokování FE; kompenzace
zábleskové expozice; FEB; fiízení dosahu blesku

(2) Ruãní blesk (s fotoaparáty typu A a B)
(3) Stroboskopick˘ blesk (s fotoaparáty typ A a B)

¤ízení dosahu blesku: A:B = 1:8 aÏ 1:1 nebo 1:1 aÏ 1:8 (s tfiinácti 1/2 kroky nastavení)
(U skupiny C mÛÏe b˘t kompenzace zábleskové expozice nastavena v rozsahu +/– 3
kroky s pfiesností nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku.)

Nadfiízen˘ blesk: MoÏnost zapnout/vypnout (pfii zapnutém je automaticky nastaven jako podfiízená jednotka A)
[Podfiízená jednotka]
Úhel pfiíjmÛ: Horizontálnû: cca 80°; vertikálnû cca 80°
Úhel pokrytí: Nastaven automaticky na (moÏné rovnûÏ ruãní nastavení zoomu zábleskové hlavy)
Indikace pfiipravenosti blesku: Blikající emitor pomocného paprsku AF
ReÏimy blesku: (1) ¤ízen automaticky nadfiízenou jednotkou

(2) Ruãní blesk a stroboskopick˘ blesk nastaviteln˘ nezávisle na nadfiízené jednotce
Kompenzace zábleskové expozice:

Nastavitelná nezávisle pro kaÏdou podfiízenou jednotku, a to v rozsahu +/– 3 kroky
s pfiesností nastavení 1/3 nebo 1/2 kroku.

Potvrzení ãinnosti podfiízeného blesku:
MoÏné stiskem tlaãítka zku‰ebního blesku na nadfiízené jednotce
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Zru‰ení reÏimu SE podfiízené jednotky:
JestliÏe je uplatnûn reÏim SE, podfiízená jednotka se zapne pfii spu‰tûní blesku.
ReÏim SE podfiízené jednotky mÛÏe b˘t zru‰en následujícími dálkov˘mi operacemi:
(1) JestliÏe je stisknuto tlaãítko zku‰ebního blesku na nadfiízené jednotce.
(2) JestliÏe je stisknuto tlaãítko blokování FE na fotoaparátu.

Napájecí zdroj: Interní napájecí zdroje:
(1) 4 alkalické baterie LR6 velikosti AA (6 V)
(2) 4 niklokadmiové baterie KR15/51 velikosti AA
* 4 lithiové baterie FR6 velikosti AA (6 V)

Externí napájecí zdroje: (1) Kompaktní bateriové pouzdro CP-E2
6 alkalick˘ch baterií LR6 (AM-3) velikosti AA

(2) VysokonapûÈové pouzdro E315
VysokonapûÈová baterie 0120 (315 V)

(3) Tranzistorové pouzdro E
Zásobník baterií TP se ‰esti alkalick˘mi bateriemi LR14 (AM-2) velikosti C (9 V)
Niklokadmiové pouzdro TP (6 niklokadmiov˘ch baterií NR-SC v zalitém pouzdfie)

ReÏim SE: Pfii pfiepnutém spínaãi napájení SE se blesk Speedlite pfiepne do reÏimu SE v tûchto
situacích:
• Nadfiízená jednotka na fotoaparátu pfiejde do reÏimu SE po devadesáti sekundách nepouÏívání.
• Podfiízená jednotka pfiejde do reÏimu SE po ‰edesáti minutách (nebo deseti minutách pfii uplatnûní CF-4) nepouÏívání.

UÏivatelské funkce:

Rozmûry (mm) a hmotnost:
80 (·) x 138 (V) x 112 (H), 405 g

• V‰echna data jsou odvozena od standardní testovací metody Canon.
• Zmûna technick˘ch údajÛ vyhrazena.

Funkce
âíslo 

uÏiv. funkce
Nastavení Popis

CF-1
0 Povoleno

1 Zakázáno

CF-2
0 Správná expozice, podexponováno, pfieexponováno

1 Podexponováno, správná expozice, pfieexponováno

CF-3
0 E-TTL

1 TTL

CF-4
0 Aktivace po ‰edesáti minutách neãinnosti

1 Aktivace po deseti minutách neãinnosti

CF-5
0 Povoleno zru‰ení reÏimu SE nadfiízenou jednotkou po dobu 1 hod

1 Povoleno zru‰ení reÏimu SE nadfiízenou jednotkou po dobu 8 hod

CF-6
0 Povoleno

1 Zakázáno

Zru‰ení FEB
po jeho do-
konãení

Pofiadí sním-
kÛ pfii FEB

Systém zá-
bleskového
mûfiení
Aktivace reÏimu
SE podfiízené
jednotky
Zru‰ení reÏimu
SE podfiízené
jednotky

Modelaãní
blesk
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● Smûrné ãíslo (m, pfii ISO 100)
[Normální reÏim]

[Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)]

Pokrytí zábleskov˘m svûtlem (mm) 17 24 28 35 50 70 80 105
Smûrné ãíslo normálního (plného) blesku 15 28 30 36 42 46 50 55
Rychlé spou‰tûní blesku Stejné jako pro ruãní blesk v rozsahu 1/2 aÏ 1/6

1/1 15 28 30 36 42 46 50 55
1/2 10.6 19.8 21.2 25.5 29.7 32.5 35.4 38.9
1/4 7.5 14 15 18 21 23 25 27.5
1/8 5.3 9.9 10.6 12.7 14.8 16.3 17.7 19.5

1/16 3.8 7 7.5 9 10.5 11.5 12.5 13.8
1/32 2.7 4.9 5.3 6.4 7.4 8.1 8.8 9.7
1/64 1.9 3.5 3.8 4.5 5.3 5.8 6.3 6.9

1/128 1.4 2.5 2.7 3.2 3.7 4.1 4.4 4.9

Ruãní spou‰tûní blesku

Rychlost závûrky
Pokrytí zábleskov˘m svûtlem (mm)

17 24 28 35 50 70 80 105
1/125 10.6 19.8 21.2 25.2 29.7 32.5 35.4 38.9
1/160 9.4 17.5 18.8 22.5 26.3 28.8 31.3 34.4
1/180 8.8 16.5 17.7 21.2 24.7 27.1 29.5 32.4
1/250 7.5 14.0 15.0 18.0 21.0 23.0 25.0 27.5
1/320 6.6 12.4 13.3 15.9 18.6 20.3 22.1 24.3
1/350 6.3 11.8 12.7 15.2 17.7 19.4 21.1 23.2
1/400 5.9 11.1 11.9 14.2 16.6 18.2 19.8 21.7
1/500 5.3 9.9 10.6 12.7 14.8 16.3 17.7 19.4
1/640 4.7 8.8 9.4 11.3 13.1 14.4 15.6 17.2
1/750 4.3 8.1 8.7 10.4 12.1 13.3 14.4 15.9
1/800 4.2 7.8 8.4 10.1 11.7 12.9 14.0 15.4

1/1000 3.8 7.0 7.5 9.0 10.5 11.5 12.5 13.8
1/1250 3.4 6.3 6.7 8.0 9.4 10.3 11.2 12.3
1/1500 3.1 5.7 6.1 7.3 8.6 9.4 10.2 11.2
1/1600 3.0 5.5 5.9 7.1 8.3 9.1 9.9 10.9
1/2000 2.7 4.9 5.3 6.4 7.4 8.1 8.8 9.7
1/2500 2.4 4.4 4.7 5.7 6.6 7.3 7.9 8.7
1/3000 2.2 4.0 4.3 5.2 6.1 6.6 7.2 7.9
1/3200 2.1 3.9 4.2 5.0 5.9 6.4 7.0 7.7
1/4000 1.9 3.5 3.8 4.5 5.3 5.8 6.3 6.9
1/5000 1.7 3.1 3.4 4.0 4.7 5.1 5.6 6.1
1/6000 1.5 2.9 3.1 3.7 4.3 4.7 5.1 5.6
1/6400 1.5 2.8 3.0 3.6 4.2 4.5 4.9 5.4
1/8000 1.3 2.5 2.7 3.2 3.7 4.1 4.4 4.9

(PoÏadujete-li pfiepoãet na anglické stopy, vynásobte 3,3)
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● Maximální poãet nepfietrÏit˘ch zábleskÛ

• JestliÏe je zobrazen poãet zábleskÛ , bude bez ohledu na nastavenou frekvenci zábleskÛ vytváfien
maximální poãet zábleskÛ dle následující tabulky:

Hz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zábleskov˘ v˘stup
1/4 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2
1/8 14 14 12 10 8 6 6 5 5 4
1/16 30 30 30 20 20 20 20 10 10 8
1/32 60 60 60 50 50 40 40 30 30 20
1/64 90 90 90 80 80 70 70 60 60 50
1/128 100 100 100 100 100 90 90 80 80 70

Hz
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zábleskov˘ v˘stup
1/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 20 18 18 18 18 18 16
1/64 40 40 40 40 35 35 35 35 35 30
1/128 70 60 60 60 50 50 50 50 50 40

Hz
25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Zábleskov˘ v˘stup
1/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1/32 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12
1/64 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20
1/128 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Hz
110 120 130 140 150 160 170 180 190 199

Zábleskov˘ v˘stup
1/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1/32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1/64 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1/128 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Zábleskov˘ v˘stup 1/4 1/8 1/10 1/32 1/64 1/128

Poãet zábleskÛ 15 20 50 70 100 160
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Technické specifikace

● Podmínky pro emitování pomocného paprsku AF

● Expoziãní varování související s bleskem na fotoaparátu

550EX spoleãnû s fotoaparátem
Pomocn˘ paprsek AF Pomocn˘ paprsek AF

emitován bleskem 550EX emitován fotoaparátem

EOS-3, EOS-1N, EOS-1N RS,  
EOS 50 / 50 E / ELAN II / ELAN II E,
EOS 500 N / REBEL G, EOS IX, IX 7 / IX Lite
EOS 1000 N / REBEL II, 
EOS 1000 FN / REBEL S II,
EOS 1000 / REBEL, ? —
EOS 1000 F / REBEL S,
EOS 100 / ELAN, EOS 700, 
EOS RT, EOS-1, EOS 630 / 600,
EOS 850, EOS 750, EOS 620, 
EOS 650

EOS 500 / REBEL XS / REBEL X,
EOS 5 / A2 / A2 E,
EOS 10 / 10 S,

— ?

EOS 5000 / 888

Varovná indikace

Bliká maximální
synchronizovaná
rychlost.

Bliká minimální hodnota
clony.

Bliká maximální hodnota
clony.

Bliká minimální hodnota
clony.

ReÏim

AE s prioritou clony

AE s prioritou rychlosti
závûrky

Program AE

Popis

Pozadí bude
pfieexponováno.

Pozadí bude
pfieexponováno.

Pozadí bude
podexponováno.

Objekt je pfiíli‰ jasn˘.

Poznámky

Správné je pouze
nastavení zábleskové
expozice objektu. Zmûna
hodnoty clony mÛÏe
staãit k zastavení blikání
údaje rychlosti závûrky.

Správné je pouze
nastavení zábleskové
expozice objektu.

Nasaìte na objektiv
neutrální filtr (ND), kter˘m
sníÏíte mnoÏství svûtla do
fotoaparátu.
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Technické specifikace

● Dostupnost vlastností blesku Speedlite 550EX

*1 S fotoaparátem EOS 700 je pfii expozici s dlouhodob˘m otevfiením závûrky nastavena hodnota clony f/5,6.

*2 ¤ídit lze pouze jednu skupinu podfiízen˘ch bleskÛ.

: Plná automatika

Fotoaparát
Maximální synchronizovaná rychlost fotoaparátu Automatické fiízení blesku

1/90 1/125 1/200 1/250 E-TTL TTL

EOS 650 ● X X ●

EOS 620 ● X X ●

EOS 750 ● X X ●

EOS 850 ● X X ●

EOS 630 / 600 ● X X ●

EOS-1 ● X X ●

EOS RT ● X X ●

EOS 10 / 10S ● ● X ●

EOS 700 ● X X ●

EOS 1000/1000F
● X X ●

REBEL/REBEL S

EOS 100/ELAN ● X X ●

EOS 1000N/1000FN
REBEL II ● X X ●

REBEL S II

EOS 5/A2/A2 E ● ● X ●

EOS 500/REBEL X
● ● X ●REBEL XS

EOS 5000/888 ● ● X ●

EOS-1N/1N RS ● ● X ●

EOS 50/50 E
ELAN II ● ● *4 ● ● *4
ELAN II E

EOS 500N ● ● *4 ● ● *4
REBEL G

EOS IX ● ● *4 ● ● *4

EOS IX Lite/IX 7 ● ● *4 ● ● *4

EOS-3 ● ● *4 ● ● *4

3-zónové aut.
mûfiení blesku



125

Dálkov˘ blesk
FEB Strob.

E-TTL Ruãní Strob.

X ● ● X X ● ● / P ●

X ● ● X X ● ● / P ●

X X X X X X X PROGRAM X

X X X X X X X PROGRAM X

X ● ● X ● ● ● / P ●

X ● ● X ● ● ● P ●

X ● ● X ● ● ● P ●

X ● ● X ● ● ● / P ●

X ● *1 ● *1 X ● *3 ● *1 ● *1 P ●

X ● ● X ● ● ● / P ●

X ● ● X ● ● ● / P ●

X ● ● X ● ● ● / P ●

X ● ● X ● ● ● ●

X ● ● ● ● ● ● / P ●

X ● ● X ● ● ● ●

X ● ● ● ● ● ● P ●

● *2 ● ● ● ● ● ● / P ●

● *2 ● ● X ● ● ● / P ●

● *2 ● ● ● ● ● ● / P ●

● *2 ● ● X ● ● ● / P ●

● ● ● ● ● ● ● P ●

Kompenzace
zábleskové expozice

s fotoaparátem

Druhá
sync. blesku

ReÏim fotoaparátu
pro plnû automa-

tick˘ blesk

Dlouhodobá
expozice

●  : Dostupná
X  : Nedostupná*3 V reÏimu AE s prioritou rychlosti závûrky je umoÏnûn FEB.

*4 Je-li uÏivatelská funkce CF-3 nastavena na 1, mÛÏete pouÏít adaptér drÏáku blesku TTL 3.
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Tento pfiístroj vyhovuje pfiedpisÛm FCC, Part 15. Provoz pfiístroje musí
splÀovat tyto dvû podmínky: (1) Zafiízení nesmí generovat interferenãní
ru‰ení a (2) musí b˘t schopno akceptovat vnûj‰í interference bez ome-
zení, i pfiesto, Ïe to bude zpÛsobovat nesprávnou funkci.

Na pfiístroji neprovádûjte Ïádné zmûny nebo úpravy, pokud tyto 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, Part 15. Tato omezení jsou
vytváfiena tak, aby zajistila dostateãnou ochranu proti ‰kodlivému ru‰ení
v pfiípadû, Ïe je v˘robek provozován v rezidenãním prostfiedí. Zafiízení
generuje, pouÏívá a mÛÏe vyzafiovat energii v oblasti rádiov˘ch frekvencí,
a pokud není nainstalováno a pouÏíváno v souladu s pokyny uveden˘mi
v tomto návodu k pouÏívání, mÛÏe zpÛsobit ‰kodlivé interference
v rádiov˘ch komunikacích.

Toto v‰ak nezaruãuje, Ïe v konkrétní instalaci 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.
• Zvût‰ením separace (oddûlení) zafiízení 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 Industry Canada.



127

Znaãka CE oznaãuje pfiímé pfiizpÛsobení standardÛm Evropské
unie (EU).

V zájmu ochrany Ïivotního prostfiedí vraÈte pouÏité niklokadmiové
baterie do servisního centra Canon k likvidaci.

NIKLOKADMIOVÉ BATERIE MUSÍ B¯T RECYKLOVÁNY NEBO
NÁLEÎIT¯M ZPÒSOBEM ZLIKVIDOVÁNY. 
PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE U MÍSTNÍ AGENTURY
OCHRANY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ. 

Produkt, kter˘ jste si zakoupili, je napájen dobíjitelnou niklokadmiovou baterií.
Informace o recyklování této baterie získáte na 1-800-8-BATTERY.
V USA a Kanadû se uplatÀuje systém recyklace RBRC (TM). 
RBRC™ Seal
Znaãka RBRC™ Seal na niklokadmiové baterii indikuje, Ïe firma Canon je dobrovol-
n˘m úãastníkem prÛmyslového programu, jenÏ se zab˘vá sbûrem a recyklací tûchto
baterií na konci jejich pouÏití. Tyto baterie jsou snadno renovovatelné. Program
RBRC™ poskytuje vhodnou alternativu likvidace niklokadmiov˘ch baterií, neboÈ
v nûkter˘ch oblastech jejich vyhazování do odpadkového ko‰e je protizákonné. Systém
RBRC™ vám v˘raznû usnadÀuje likvidaci tûchto baterií, neboÈ je mÛÏete vyhodit do
speciálnû urãeného ko‰e ve va‰í místní prodejnû, která se zab˘vá v˘mûnou niklokad-
miov˘ch baterií, nebo u autorizovaného servisního centra Canon. MÛÏete rovnûÏ kon-
taktovat místní centrum pro recyklaci, kde získáte informace o vrácení pouÏit˘ch baterií.
Informace rovnûÏ získáte na telefonním ãísle 1-800-8-BATTERY. Úãast spoleãnosti
Canon v tomto programu pfiedstavuje její závazek k ochranû Ïivotního prostfiedí a pfií-
rodních zdrojÛ.
Pozn.: RBRC™ je obchodní známka spoleãnosti Rechargeable Battery Recycling Corporation.

NIKLOKADMIOVÉ BATERIE MUSÍ B¯T NÁLEÎIT¯M ZPÒSOBEM
ZRECYKLOVÁNY NEBO NÁLEÎIT¯M ZPÒSOBEM ZLIKVIDOVÁNY.

Zafiízení by nemûlo b˘t vystaveno de‰ti, ãi stfiíkající vodû. Baterie chraÀte pfied
nadmûrn˘m horkem, nevystavujte je sluneãním paprskÛm, ohni apod. Suché
baterie by se nemûly dobíjet.

Cd

POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY VE SPOJEN¯CH STÁTECH A KANADù

POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPù
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