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P íprava

Pro vaši bezpe nost

P ed použitím vašeho p ístroje Nikon si pe liv  p e t te
následující bezpe nostní pokyny, aby bylo zajišt no jeho 
správné a bezpe né používání a aby nedošlo k jeho poškození 
nebo ke zran ní uživatele i jiných osob.
Tyto pokyny ponechte v blízkosti p ístroje, aby se s nimi mohli 
seznámit všichni p ípadní uživatelé.

V této p íru ce jsou bezpe nostní pokyny ozna eny
následujícími symboly:

 VAROVÁNÍ k použití zábleskových p ístroj

1 V p ípad , že z baterií unikne elektrolyt a dostane se vám do o í,
okamžit  si je vymyjte tekoucí vodou a pora te se s léka em. Bez 
rychlého ošet ení by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.

2 Nikdy se nepokoušejte blesk sami rozebírat nebo opravovat, jelikož byste 
mohli utrp t zásah elektrickým proudem a také by mohlo dojít k poruše 
p ístroje; taková porucha by mohla vést ke zran ní osob.

3 V p ípad , že z baterií unikne elektrolyt a pot ísní vám pokožku nebo 
oble ení, okamžit  se opláchn te tekoucí vodou. P i delším kontaktu by 
mohlo dojít k poran ní pokožky.

 VAROVÁNÍ Nerespektování pokyn  ozna ených tímto 
symbolem by mohlo vést ke zran ní i
dokonce úmrtí a ke škodám na majetku.

 UPOZORN NÍ
Nerespektování pokyn  ozna ených tímto 
symbolem by mohlo vést ke škodám na majetku.
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4 V p ípad  pádu a poškození blesku se nedotýkejte žádných odhalených 
kovových sou ástí uvnit  p ístroje. Takové sou ásti, zejména kondenzátor 
blesku a s ním související další sou ásti, mohou být vysoce nabité a p i
dotyku m že dojít k zasažení elektrickým proudem. Odpojte napájení nebo 
vyjm te baterie a p itom se nedotýkejte žádných elektrických sou ástí
p ístroje. Potom p edejte blesk k oprav  místnímu prodejci p ístroj  Nikon 
nebo autorizovanému servisu.

5 Zaznamenáte-li, že z p ístroje vychází kou  nebo zápach spáleniny, 
ihned p esta te p ístroj používat a vyjm te baterie, abyste zamezili 
vzplanutí nebo roztavení p ístroje. Nechte blesk vychladnout, abyste se jej 
mohli bezpe n  dotýkat, a vyjm te z n ho baterie. Potom p edejte blesk 
k oprav  místnímu prodejci p ístroj  Nikon nebo autorizovanému servisu.

6 Blesk se nesmí pono ovat do kapaliny ani nesmí být vystaven p sobení
dešt , slané vody nebo vlhkosti, pokud není proti kapalinám a vlhkosti 
ádn  chrán n. K používání pod vodou je nezbytné speciáln  ov ené 

podvodní pouzdro. P i proniknutí vody nebo vlhkosti dovnit  p ístroje m že
dojít k jeho vznícení nebo k zasažení uživatele elektrickým proudem. 
V takových p ípadech byste m li z blesku okamžit  vyjmout baterie a poté 
p ístroj p edat k oprav  místnímu prodejci p ístroj  Nikon nebo 
autorizovanému servisu.
Pozn.: Elektronická za ízení, do nichž se dostala voda nebo vlhkost, asto

není ekonomické opravovat.
7 P ístroj nepoužívejte za p ítomnosti ho lavého nebo výbušného 

plynu.P i používání blesku v místech výskytu ho lavých plyn , jako jsou nap .
propan a benzínové výpary, nebo v prašném prost edí m že dojít k výbuchu 
nebo požáru.

8 Neodpalujte záblesk p ímo do o í idi i jedoucího vozidla, protože by to 
mohlo do asn  zhoršit kvalitu jeho vid ní a zp sobit tak nehodu.

9 Neodpalujte záblesky z bezprost ední blízkosti o í, mohlo by dojít 
k poškození o ní sítnice. Nefotografujte s bleskem malé d ti na vzdálenost 
menší než 1 metr.
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10 Nepoužívejte blesk, pokud se reflektor blesku dotýká n jaké osoby nebo 
p edm tu. V takovém p ípad  m že p sobením tepla vznikajícího p i
záblesku dojít k popálení pokožky nebo ke vznícení od vu.

11 Drobné p íslušenství uchovávejte mimo dosah d tí, aby nemohlo dojít 
k jejich náhodnému spolknutí. V p ípad  spolknutí takové sou ásti se 
okamžit  pora te s léka em.

12 Používejte pouze baterie uvedené v tomto návodu.
 Z jiných baterií m že uniknout elektrolyt, p ípadn  mohou vybuchnout nebo 
se vznítit i vykazovat jiné vady.

13 Nekombinujte baterie r zných typ , zna ek i stá í,  mohlo by dojít 
k vyte ení elektrolytu, explozi nebo vznícení. 
Používá-li se v produktu více než jedna baterie, používejte vždy identické 
baterie zakoupené ve stejnou dobu.

14 Jednorázové baterie, nap íklad manganové baterie, alkalické 
manganové baterie a lithiové baterie se nesm jí dobíjet v nabíje ce,
protože by p itom mohlo dojít k uniknutí elektrolytu, výbuchu nebo vznícení.

15 P i použití resp. nabíjení baterií standardních velikostí (AA, AAA, C, D) 
resp. ostatních dobíjecích baterií b žných typ , jako jsou NiCd a Ni-MH 
baterie se ujist te, že používáte nabíje ku specifikovanou výrobcem 
baterie a p e t te si pe liv  návod k obsluze této nabíje ky. Nenabíjejte 
tyto baterie s opa nou polaritou, resp. nechte baterie p ed nabíjením 
dostate n  vychladnout, jinak by mohlo dojít k vyte ení elektrolytu, explozi 
nebo vznícení baterií. Stejná upozorn ní se vztahují na požívání dobíjecích 
baterií dodávaných výrobci fotografických produkt .
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 VAROVÁNÍ k použití zábleskových p ístroj

1 Nedotýkejte se blesku vlhkýma rukama, abyste nebyli zasaženi 
elektrickým proudem.

2 Blesk uchovávejte mimo dosah d tí, aby si jej nemohly dát k úst m i do 
úst nebo se jinak dotknout nebezpe ných ástí p ístroje; p i takovém 
dotyku by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

3 Chra te p ístroj p ed silnými nárazy, které by mohly zp sobit poruchu 
vedoucí k jeho výbuchu nebo vznícení.

4 K išt ní za ízení nikdy nepoužívejte aktivní inidla obsahující ho lavé
látky, jako nap . edidlo, benzen nebo odstra ova  barev. Nikdy na 
za ízení nest íkejte odpuzova  hmyzu a nikdy jej neukládejte na místech 
výskytu takových chemikálií, jako je kafr nebo naftalen, protože by mohlo 
dojít k poškození plastového pouzdra, což by mohlo vést k následnému úrazu 
elektrickým proudem.

5 Pokud nebudete p ístroj delší dobu používat, vyjm te z n j baterie, aby 
nedošlo k jeho vznícení nebo k úniku elektrolytu.

 VAROVÁNÍ k použití baterií

1 Baterie nezah ívejte ani je nevhazujte do ohn , protože by p itom mohlo 
dojít k úniku elektrolytu, p eh átí nebo výbuchu.

2 Baterie nezkratujte ani nerozebírejte, protože by p itom mohlo dojít k úniku 
elektrolytu, p eh átí nebo výbuchu.

3 Nekombinujte baterie r zných typ , zna ek i stá í,  mohlo by dojít 
k vyte ení elektrolytu, explozi nebo vznícení.

4 Baterie nevkládejte s opa nou polaritou, mohlo by dojít  k úniku 
elektrolytu, p eh átí nebo výbuchu. I v p ípad  instalace pouze jedné 
baterie s opa nou polaritou dojde k poruše blesku.

5 Používejte pouze nabíje ky baterií specifikované výrobcem baterií, aby 
nedošlo k úniku elektrolytu z baterií, k p eh átí baterií nebo výbuchu.
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6 Baterie nenoste ani neukládejte spolu s kovovými p edm ty, jako jsou 
nap íklad etízky na krk nebo sponky do vlas , protože takové materiály 
by mohly baterie zkratovat, takže by p itom mohlo dojít k vyte ení baterie, 
p eh átí nebo výbuchu. Krom  toho – zejména p i p enášení v tšího
množství baterií – je pe liv  uložte do pouzdra, aby se kontakty 
jednotlivých baterií nemohly vzájemn  dotýkat, protože v p ípad  dotyku 
kontakt  s opa nou polaritou by také mohlo dojít ke zkratu, což by mohlo vést 
k vyte ení baterie, p eh átí nebo výbuchu.

7 V p ípad , že z baterií unikne elektrolyt a dostane se vám do o í,
okamžit  si je vymyjte tekoucí vodou a pora te se s léka em. Bez 
rychlého ošet ení by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.

8 Vždy se i te upozorn ními a pokyny vytišt nými na bateriích, abyste 
nezap í inili situaci, která by mohla vést k vyte ení elektrolytu z baterií, 
p eh átí nebo vznícení.

9 Používejte pouze baterie uvedené v tomto návodu, aby nedošlo k úniku 
elektrolytu z baterií, k p eh átí baterií nebo výbuchu.

10 Nikdy neotevírejte vlastní pouzdro baterií ani nepoužívejte baterie 
s poškozeným pouzdrem, protože z takových baterií m že unikat elektrolyt, 
p ípadn  se mohou p eh ívat nebo vybuchnout.

11 Baterie uchovávejte mimo dosah d tí, aby nemohlo dojít k jejich 
náhodnému poz ení dít tem. P i náhodném poz ení baterie se okamžit
pora te s léka em.

12 Baterie se nesmí pono ovat do vody ani vystavovat p sobení dešt ,
vlhkosti nebo slané vody, pokud nejsou proti mokrému prost edí ádn
chrán ny. P i vniknutí vody nebo vlhkosti do baterií m že dojít k úniku 
elektrolytu z baterií nebo k jejich p eh ívání.

13 Nepoužívejte baterie, které vykazují jakékoli abnormality v etn  zm n
barvy nebo tvaru. Z takových baterií by mohl unikat elektrolyt nebo by se 
mohly p eh ívat.

14 Zaznamenáte-li, že po specifikované dob  nedošlo k ádnému nabití 
baterií, p esta te baterie nabíjet, abyste zamezili p ípadnému vyte ení
elektrolytu nebo generování nadm rného tepla.
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15 V p ípad , že z baterií unikne elektrolyt a pot ísní vám pokožku nebo 
oble ení, okamžit  opláchn te postižená místa pod tekoucí vodou. P i
delším kontaktu by mohlo dojít k poran ní pokožky.

16 Než baterie odevzdáte k recyklaci nebo je vyhodíte, nezapome te
zaizolovat jejich kontakty lepicí páskou. Zkratováním baterie vinou 
propojení kladného kontaktu se záporným p i dotyku s kovovými p edm ty
m že dojít k p eh átí, požáru nebo výbuchu. Použitých baterií se zbavujte 
v souladu s místními právními p edpisy.

17 Jednorázové baterie se nesm jí dobíjet v nabíje ce, protože by p itom 
mohlo dojít k unikání elektrolytu nebo k p eh ívání.

18 Vybité baterie z p ístroje okamžit  vyjm te, jinak by mohlo dojít k úniku 
elektrolytu, p ípadn  by se mohly baterie p eh ívat nebo vybuchnout.

 UPOZORN NÍ k použití baterií

1 Baterie chra te p ed pádem nebo silným nárazem, který by mohl zp sobit 
únik elektrolytu, p eh ívání nebo výbuch baterií.

Tento symbol znamená, že tento produkt se má odkládat 

odd len . Následující pokyny platí pro uživatele 
z evropských zemí.
• Tento produkt se má odkládat na míst  sb ru k tomuto ú elu

ur eném. Neodhazujte spolu s domácím odpadem.
• Více informací o zp sobu zacházení s od nebezpe ným

odpadem vám podá p íšlusná místní instituce.

Symbol pro odd lený sb r odpadu platný v evropských 
zemích
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Úvod
D kujeme vám za zakoupení blesku Nikon Speedlight SB-400. Abyste 
byli schopni pln  využít všech vlastností p ístroje, p e t te si p ed jeho 
použitím pe liv  tento návod k obsluze. Krom  toho m jte p i ruce 
návod k obsluze fotoaparátu pro rychlé získání dopl ujících informací.

Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte obsah balení

Používejte blesk správným zp sobem
Funkce blesku Nikon byla optimalizována k použití s fotoaparáty a 
p íslušenstvím spole nosti Nikon, v etn  objektiv .
Fotoaparáty a p íslušenství jiných výrobc  nemusí spl ovat technické 
požadavky spole nosti Nikon a použití takového nekompatibilního 
za ízení m že vést k poškození sou ástí blesku. Spole nost Nikon 
nezaru uje správnou innost blesku p i použití s produkty jiných 
výrobc .

Blesk SB-400 M kké pouzdro Návod k obsluze Záru ní list

Návod k obsluze Záru ní list
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Zhotovujte zkušební snímky
P ed fotografováním d ležité události, jako je svatba nebo promoce, si 
funkci blesku vyzkoušejte zhotovením zkušebních snímk .

Nechte si blesk pravideln  zkontrolovat v servisu Nikon 
Spole nost Nikon doporu uje nechat si blesk minimáln  jednou za dva 
roky zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo v servisním 
st edisku.

Celoživotní vzd lávání
Jako sou ást závazku spole nosti Nikon k celoživotnímu vzd lávání
v souvislosti s podporou a informacemi o nových produktech jsou 
k dispozici na následujících webových stránkách pravideln
aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/

• Pro uživatele v Evrop  a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/

• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na St edním východ :
http://www.nikon-asia.com/

Návšt vou t chto stránek získáte nejnov jší informace o výrobcích, 
rady a odpov di na asto kladené otázky a další obecné rady k digitální 
fotografii. Další informace vám poskytne regionální zastoupení 
spole nosti Nikon. Kontaktní informace naleznete na následující 
adrese:
http://nikonimaging.com/
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Kompatibilní fotoaparáty
Tento blesk, který je vybaven systémem kreativního osv tlení Nikon (CLS) 
podporuje i-TTL ízení záblesku v kombinaci s fotoaparáty s podporou systému CLS. 
V kombinaci s fotoaparátem D40 je k dispozici rovn ž manuální zábleskový režim.

Sou ásti blesku

Vložení baterií

1 Posu te a otev ete kryt 
bateriového prostoru ve 
sm ru šipky.

Fotoaparáty podporující 
systém CLS

Série D2, D200, D80, Série D70, D50, D40, F6, 
COOLPIX 8400, COOLPIX 8800

90

75

60

OFFREADY ON

LOCK

SPEEDLIGHT  SB-400

1 Krytka prostoru pro baterie

3 Hlava blesku

2 Stupnice úhl
naklopení hlavy 
blesku

4 Patka pro 
upevn ní blesku
5 Areta ní kolí ek
6 Systémové kontakty

8 Indikace p ipravenosti 
k záblesku 9 Pá ka aretace 

patky blesku

7 Tla ítko [ON/OFF] - 
hlavní vypína

2

1
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2 Vložte baterie podle zna ek
polarity i a j. Poté zav ete
krytku prostoru pro baterie 
zasunutím zp t do zav ené
polohy za sou asného
tisknutí krytky sm rem dol .

Použitelné typy baterií

Vložte dv  tužkové baterie typu AA (1,5 V nebo slabší) libovolného z následujících typ :
Alkalické-manganové (1,5 V), Lithiové (1,5 V), Oxyride (1,5 V), Ni-MH 
[nikl-metalhydridové (dobíjecí),  (1,2 V)]
• P i vým n  baterií m te vždy ob  baterie sou asn  za nové baterie stejného typu.
• V blesku SB-400 nedoporu ujeme používat vysoce výkonné manganové baterie.
• V závislosti na specifikaci baterií se p i nadm rném zah átí lithiových baterií aktivuje 

jejich bezpe nostní obvod a baterie se odpojí. K tomuto jevu asto dochází p i
provozu blesku v režimu stroboskopického záblesku. innost baterií se obnoví po 
ochlazení na normální teplotu.

Vým na/nabití baterií

Dojde-li k výraznému snížení kapacity baterií, bliká indikace 
p ipravenosti k záblesku frekvencí 2 Hz (dvakrát za sekundu) po dobu 
40 s. V takovém p ípad  vym te nebo nabijte baterie.

Pohotovostní režim pro úsporu kapacity baterií
• Nejsou-li blesk SB-400 a fotoaparát používány déle, než 40 s, dojde k aktivaci 

pohotovostního režimu a automatickému vypnutí blesku SB-400 pro úsporu baterií 
(p epnutí do pohotovostního režimu).

• Je-li blesk SB-400 upevn n na fotoaparátu, dojde k jeho automatickému vypnutí 
rovn ž po vypnutí expozimetru fotoaparátu a p epnutí fotoaparátu do pohotovostního 
režimu.

• Nachází-li se blesk SB-400 v pohotovostním režimu, lze jej znovu aktivovat p i
nastavení hlavního vypína e [ON/OFF] do polohy [ON] resp. namá knutím tla ítka
spoušt  do poloviny.

2

1
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Základní ovládání

1 Nasazení blesku SB-400 na fotoaparát 

1 Ujist te se, že jsou blesk 
SB-400 i t lo fotoaparátu 
vypnuté.

2 Areta ní pá ku upev ovací patky 
blesku oto te sm rem doleva, 
patku blesku SB-400 zasu te do 
sán k pro p íslušenství na 
fotoaparátu a oto te areta ní 
pá ku doprava. (obr. A a B)
• V p ípad , že areta ní pá ka upev ovací 

patky blesku nez stává v pravé poloze 
a zobrazuje se ervená zna ka (obr. C), 
není pá ka zcela oto ená do správné 
polohy. V takovém p ípad  opakujte 
upevn ní blesku SB-400 výše uvedeným 
zp sobem na fotoaparát.

2 Úprava nastavení hlavy blesku

1 Nastavte hlavu blesku do 
horizontální pozice.

60º

75º
90º

Horizontální 
pozice hlavy 
blesku
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2 Zapn te blesk SB-400 a t lo
fotoaparátu.

3 Nastavení fotoaparátu

1 Na fotoaparátu nastavte režim m ení expozice 
a expozi ní režim
• Další informace naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.

2 Na fotoaparátu SB-400 nebo v jeho hledá ku zkontrolujte 
kontrolku p ipravenosti a potom za n te fotografovat.

Rozsah pracovních vzdáleností blesku
Využitelný rozsah pracovních vzdáleností blesku SB-400 je 0,6 m až 
20 m a m ní se v závislosti na nastavení citlivosti ISO na fotoaparátu, 
v závislosti na poloze hlavy blesku a použité clon .

Rozsah pracovních vzdáleností blesku

Citlivost ISO Clona

1600 4 5,6 8 11 16 22 32 — — — —
800 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 — — —
400 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 — —
200 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 —
100 — 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

Rozsah 
pracovních 
vzdáleností
blesku (m)

1,9-20 1,4-14,8 1,0-10,5 0,7-7,4 0,6-5,2 0,6-3,7 0,6-2,6 0,6-1,8 0,6-1,3 0,6-0,9 0,6
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Dostupné režimy synchronizace blesku
Dostupnost jednotlivých režim  synchronizace blesku SB-400 závisí na 
použitém fotoaparátu a objektivu, resp. na expozi ním režimu fotoaparátu.
• Oba režimy je t eba nastavit na t le fotoaparátu, protože je nelze nastavovat na 

t le blesku SB-400. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Pro fotografování s využitím dlouhých as  záv rky se doporu uje umístit 

fotoaparát na stativ.
Synchronizace s dlouhými asy záv rky
Blesk je kombinován s dlouhými asy záv rky pro dosažení správné expozice 
hlavního objektu i pozadí snímku za nízké hladiny osv tlení nebo v noci.
P edblesk proti erveným o ím
Aby se zamezilo ervenému zbarvení o í na snímcích osob, odpálí blesk SB-400 
p ed expozicí snímku t i záblesky o sníženém výkonu.
P edblesk proti erveným o ím a synchronizace s dlouhými asy záv rky
V tomto režimu je p edblesk proti erveným o ím kombinován s dlouhými asy
záv rky.
Synchronizace na druhou lamelu záv rky
Synchronizace blesku na druhou lamelu záv rky vytvá í snímky, na kterých 
pohybující se objekt vytvá í sv telnou stopu správn  za sebou (a ne p ed sebou – 
tedy proti sm ru pohybu, jako je tomu u standardní synchronizace na první lamelu).
Blokace zábleskové expozice (FV Lock)
Hodnota zábleskové expozice (Flash Value, FV) vyjad uje míru expozice objektu 
zábleskem. Funkce FV Lock umož uje uložit do pam ti optimální hodnotu 
zábleskové expozice pot ebnou pro správnou expozici hlavního objektu.
Korekce expozice a korekce výkonu záblesku (korekce zábleskové expozice)
Korekce expozice umož uje po izovat optimáln  expozi n  vyvážené snímky cílenou 
modifikací expozice. To je užite né v p ípad  p ítomnosti objekt  s extrémn  vysokou 
nebo extrémn  nízkou odrazností ve fotografované scén , a v p ípad  cílených úprav 
zábleskové expozice v souladu s vlastními tv r ími zám ry.
• Pomocí funkce korekce expozice na fotoaparátu modifikujete jak zábleskovou 

expozici blesku SB-400, tak sou asn  i expozici pozadí snímku.
• U fotoaparát , které umož ují korigovat výkon záblesku (zábleskovou 

expozici), je možné separátn  upravovat zábleskovou expozici blesku SB-400 
pro hlavní objekt, nezávisle na expozici pozadí snímku.

Manuální zábleskový režim (pouze v kombinaci s fotoaparátem D40)
Manuální záblesková expozice je možná pomocí uživatelských funkcí fotoaparátu.
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Efektivní využívání blesku
P i upevn ní blesku SB-400 do sán k pro p íslušenství na fotoaparátu 
je možná ve ty ech krocích vykláp t hlavu blesku sm rem vzh ru
(horizontální pozice, 60°, 75° a 90°) pro možnost odražení záblesku 
o strop místnosti.

Osv tlení nep ímým zábleskem

Fotografování s využitím odrazu sv tla záblesku o strop místnosti nebo 
jinou plochu p i vyklopení hlavy blesku sm rem vzh ru se nazývá 
osv tlení nep ímým (odraženým) zábleskem.
Tato technika nabízí následující výhody:
• Eliminaci efektu ervených o í
• Tvorba m kkých stín
• Zamezení p esv tlení vlas  nebo oble ení.

Vyklopení hlavy blesku o 90° sm rem vzh ru Horizontální pozice hlavy blesku
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Poznámky k osv tlení nep ímým zábleskem
Pro jednoduché použití techniky osv tlení nep ímým zábleskem 
vyklopte hlavu blesku sm rem nahoru pro odražení sv tla záblesku od 
stropu místnosti. Pozor, v tomto p ípad  by na fotografovaný objekt 
nem lo dopadnout žádné p ímé sv tlo záblesku.

60º 75º 90º

1-2m

Sv tlo nepropoušt jící 
bílý papír

• Doporu ená vzdálenost mezi hlavou 
blesku a odraznou plochou (nap .
stropem) je 1 až 2 metry.

• Nezapome te zamezit dopadu 
p ímého sv tla záblesku na objekt.

• V barevné fotografii použijte jako 
odraznou plochu bílou plochu nebo 
jinou plochu s vysokou odrazností. 
V opa ném p ípad  získají snímky 
nep irozený barevný nádech 
podobný barv  odrazné plochy.

• Je-li vzdálenost mezi hlavou blesku 
a odraznou plochou p íliš velká, 
použijte k odražení sv tla záblesku 
bílý papír formátu A4. Zkontrolujte, 
jestli odražené sv tlo záblesku 
správn  osv tluje objekt.

Bílý strop
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Má-li p i použití blesku fotografovaný objekt skvrnitý 
vzhled, zvyšte úhel vyklopení hlavy blesku.

V závislosti na ohniskové vzdálenosti a sklonu hlavice blesku m že
odražené sv tlo zp sobit skvrnitost osv tleného objektu.
• Vyklopte hlavu blesku v úhlu 90° a zhotovte snímek.

V p ípad  nedostate ného osv tlení

Je-li odrazná plocha p íliš vzdálená, nemusí být sv tlo záblesku dostate n
silné pro osv tlení celého objektu.
• P i fotografování digitálním fotoaparátem nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO, 

než p i normálním fotografování.
• P i použití odraženého záblesku použijte menší zaclon ní (f/3,5, f/4,5 nebo 

f/5,6), než p i normálním fotografování.
• Zmenšete vzdálenost mezi odraznou plochou a bleskem.

Osv tlený objekt je skvrnitý Snímání s hlavicí blesku vychýlenou nahoru 90°

Nedostate né osv tlení bleskem Záznam snímk  s vyšší citlivostí sníma e ISO
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Referen ní informace

Volitelné p íslušenství
TTL kabel SC-28/17 (1,5 m)
TTL kabely SC-28/17 umož ují zábleskový režim TTL p i
umíst ní blesku SB-400 mimo fotoaparát. Patky pro 
upevn ní blesku na t chto kabelech jsou vybaveny 
stativovým závitem.

Tipy k údržb  blesku

išt ní
• Prach a ne istoty odstra te z blesku ofukovacím balónkem a poté p ístroj 

ot ete m kkým, istým had íkem. Pracujete-li s bleskem v blízkosti slané vody, 
ot ete jej po skon ení práce istým, vodou lehce navlh eným m kkým
had íkem, abyste odstranili p ípadné usazeniny soli, a potom p ístroj ot ete
suchým had íkem.

• Vyvarujte se pádu blesku nebo jeho nárazu na tvrdou plochu, jinak m že dojít 
k poškození jeho precizního mechanismu.

Skladování
• Blesk skladujte na suchém, chladném míst , abyste vylou ili jeho poškození 

p sobením vlhkosti a zabránili tvorb  plísní.
• Blesk ukládejte mimo dosah p sobení chemických látek jako je naftalín nebo 

kafr. Blesk nevystavujte p sobení magnetických polí vyza ovaných televizory 
nebo radiop ijíma i.

• Blesk nepoužívejte ani neskladujte v místech s nadm rnými teplotami, které se 
vyskytují nap íklad v blízkosti topných t les, jinak m že dojít k jeho poškození.

• O ekáváte-li, že nebudete s bleskem pracovat déle než dva týdny, vyjm te
baterie, abyste zabránili poškození p ístroje jejich p ípadným vyte ením.

VAROVÁNÍ
K išt ní blesku nikdy nepoužívejte edidlo, benzen ani jiná aktivní inidla.
V opa ném p ípad  m že dojít k poškození blesku, vzniku požáru nebo úrazu.
Používání t chto prost edk  rovn ž m že škodit zdraví.



19

Cz

• Jednou za m síc prove te zformování kondenzátoru vložením baterií 
a odpálením n kolika záblesk .

• Pokud je blesk uložen spolu s hygroskopickou látkou, p íležitostn  tuto látku 
vym ujte.

Provozní podmínky
• Extrémní teplotní rozdíly mohou zp sobit vznik kondenza ní vlhkosti uvnit

blesku. Pokud p ejdete s bleskem z horkého do chladného prost edí nebo 
naopak, umíst te jej do vzduchot sného obalu, nap . do plastového sá ku.
Ponechte jej v obalu, dokud nedojde k vyrovnání teplot blesku a okolí.

• Blesk nevystavujte p sobení silných magnetických polí nebo rádiových vln, 
které vyza ují televizory nebo vysokonap ová elektrická vedení – m že dojít 
k poruše blesku.

Poznámky k manipulaci s bateriemi
• Protože má blesk vysokou spot ebu energie, nemusí dobíjecí baterie v dob

p ed skon ením své životnosti resp. po dosažení po tu nabíjecích/vybíjecích 
cykl  specifikovaných výrobcem pracovat správným zp sobem.

• Dojde-li ke zne išt ní kontakt  baterií, odstra te p ed jejich použitím všechny 
ne istoty a usazeniny, které by jinak mohly zp sobit poruchu.

• Kapacita baterií se s klesající teplotou snižuje. Kapacita baterií se rovn ž
snižuje s jejich dlouhodob jší ne inností a op t se obnovuje po jejich 
krátkodobém intenzivním využívání. Kontrolujte kapacitu baterií a v p ípad ,
kdy zaznamenáte výrazné prodloužení dobíjecích dob blesku, baterie vym te.

• Baterie neukládejte na místech vystavených p sobení vysokých teplot 
a vysoké vlhkosti.

Ni-MH

Recyklace
dobíjecích
baterií

Abyste nepoškozovali životní prost edí,
nevhazujte baterie do b žného komunálního 
odpadu. Namísto toho odneste baterie do 
nejbližšího recykla ního centra.
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Poznámky k sériovému snímání s bleskem 

Maximální po ty záblesk  p i sériovém snímání

Poznámka k blesk m ízeným mikroprocesorem
Zábleskové funkce jsou v moderních blescích ízeny mikroprocesorem. V 
ojedin lých p ípadech nemusí blesk pracovat správným zp sobem ani po 
vložení nových baterií. Dojde-li k takové situaci, vyjm te baterie p i
zapnutém blesku.

Zábleskový režim
Maximální po et záblesk  p i
sériovém snímání 

Auto i-TTL
Manuální (výkon blesku: M1/1, M1/2) 15

Manuální (výkon blesku: M1/4 až M1/128) 40

P i sériovém snímání nep ekra ujte maximální po et
záblesk
Po dosažení maximálního po tu po sob  jdoucích záblesk
uvedeného v tabulce níže je t eba nechat blesk minimáln
10 minut vychladnout.VAROVÁNÍ
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ešení problém
Zobrazuje-li indikace p ipravenosti k záblesku na blesku SB-400 nebo 
v hledá ku fotoaparátu varovný signál, použijte p ed odnesením blesku do 
autorizovaného servisu Nikon následující tabulku k lokalizaci problému.
Varovná indikace v hledá ku fotoaparátu

Indikace p ipravenosti k záblesku na blesku SB-400 bliká

• Hz (frekvence) zna í po et bliknutí za 1 s.

Varovná indikace P í ina ešení

Indikace p ipravenosti 
k záblesku v hledá ku
fotoaparátu bliká po dobu 
3 s po odpálení záblesku.

Hrozí riziko podexpozice 
snímku.

• Snižte vzdálenost k objektu.
• Nastavte nižší clonové íslo (f/3,5, f/4,5 

nebo f/5,6).
• Nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO.

P i upevn ní blesku na 
fotoaparát D40 bliká 
v hledá ku symbol .

Na objektivu je nastavena 
kratší ohnisková vzdálenost, 
než 18 mm.

• Nastavte delší ohniskovou vzdálenost, 
než 18 mm.

P i upevn ní blesku na 
fotoaparát D40 bliká 
v hledá ku symbol .

Hlava blesku 
SB-400 není nastavena do 
horizontální polohy.

• Pro fotografování nep ímým 
zábleskem fotografujte beze zm ny.

• Pro standardní fotografování s bleskem 
sklopte hlavu blesku do horizontální 
polohy.

Indikace p ipravenosti
k záblesku bliká

P í ina ešení

Indikace p ipravenosti 
k záblesku bliká po dobu 3 s 
frekvencí 4 Hz.

Hrozí riziko podexpozice 
snímku.

• Snižte vzdálenost k objektu.
• Použijte menší zaclon ní

(f/3,5, f/4,5 nebo f/5,6).
• Nastavte vyšší hodnotu citlivosti ISO na 

fotoaparátu.

Indikace p ipravenosti 
k záblesku bliká po dobu 40 
s frekvencí 2 Hz.

Kapacita baterií je 
nedostate ná.

• Vym te nebo nabijte baterie.

Indikace p ipravenosti 
k záblesku bliká po dobu 
0,5 s frekvencí 8 Hz.

Blesk SB-400 je upevn ný na fotoaparátu bez podpory systému CLS 
(blesk SB-400 lze použít pouze s fotoaparáty kompatibilními s CLS).

Indikace p ipravenosti 
k záblesku bliká frekvencí 
1 Hz.

Teplota t la blesku se 
zvýšila v d sledku 
odpálení 
stroboskopického 
záblesku nebo jiné p í iny.

• Vy kejte ochlazení t la fotoaparátu 
a op tného trvalého svícení indikace 
p ipravenosti k záblesku.
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Specifikace
Elektronická
konstrukce

Automatický izolovaný bipolární tranzistor (IGBT) a sériové 
obvody

Sm rné íslo
(20°C)

30 (ISO 200, m), 21(ISO 100, m)

Vyza ovací úhel 
reflektoru blesku

Reflektor blesku pokryje úhly odpovídající objektivu 
s ohniskovou vzdáleností 18 mm na fotoaparátu Nikon 
formátu DX resp. objektivu s ohniskovou vzdáleností 27 mm 
na fotoaparátu F6.

Rozsah pracovních 
vzdáleností blesku

0,6 m až 20 m (m ní se v závislosti na nastavení citlivosti 
ISO, vyza ovacím úhlu reflektoru blesku a použité clon )

Zábleskové režimy i-TTL, M (manuální zábleskový režim; pouze v kombinaci s D40)

Kompatibilní
fotoaparáty

Všechny fotoaparáty podporující systém CLS

Režimy práce 
blesku
nastavované
pomocí fotoaparátu

Synchronizace s dlouhými asy záv rky, p edblesk proti 
erveným o ím, synchronizace s dlouhými asy záv rky

a p edblesk proti erveným o ím, blokace zábleskové 
expozice FV Lock, manuální zábleskový režim

Možnost
nep ímého
záblesku

Hlavu blesku lze vyklopit sm rem vzh ru v úhlu až 90°, 
v krocích 0°, 60°, 75°, 90°

Tla ítko [ON/OFF] - 
hlavní vypína

Slouží k zapnutí a vypnutí blesku SB-400

Varování
• Baterie nevystavujte p sobení vysokých teplot, nap . p ímému slunci, ohni apod.
• Suché baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet.
• Nevystavujte blesk p sobení vody, jinak m že dojít k úrazu elektrickým proudem 

nebo vzniku požáru.
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• Tyto údaje o výkonech platí p i použití nových baterií za normální teploty (20°C).
• Technické parametry a design m že výrobce bez p edchozího upozorn ní kdykoli zm nit.

Oxyride Battery je registrovaná obchodní zna ka spole nosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Jména produkt  a firem v tomto návodu jsou obchodní zna ky resp. registrované obchodní zna ky 
p íslušných spole ností.

Zdroj energie / min. 
dobíjecí doba / po et
záblesk  (na plný 
výkon)

P i použití nových 
baterií (Tato data 
se mohou m nit
v závislosti na 
stavu baterií)

Dv  tužkové baterie AA (1,5 V nebo mén ) libovolného typu:

Baterie Min. dobíjecí 
doba (cca)

Min. po et záblesk * / 
interval mezi zábleskem 
na plný výkon a 
rozsvícením indikace 
p ipravenosti k záblesku

Alkalické-manganové
(1,5 V)

3,9 s 140/3,9-30 s

Lithiové (1,5 V) 4,2 s 250/4,2-30 s

Oxyride (1,5 V) 3,1 s 150/3,1-30 s

Ni-MH (2600 mAh)
(1,2 V)

2,5 s 210/2,5-30 s

* P i odpálení záblesku na plný výkon jednou za 30 s (120 s p i
použití lithiových baterií).

Indikace p ipravenosti
k záblesku

• Rozsvítí se po dokon ení nabíjení blesku a dosažení p ipravenosti 
k záblesku

• Bliká jako indikace: nedostate ného osv tlení zábleskem / nízké 
kapacity baterií / nekompatibility fotoaparátu s bleskem SB-400 /
p eh átí blesku

Trvání záblesku (cca) 1/1300 s p i záblesku na plný výkon

Areta ní pá ka
upev ovací patky 
blesku

Zajiš uje bezpe né upevn ní blesku SB-400 v sá kách pro 
p íslušenství na fotoaparátu pomocí areta ního kolí ku zabra ujícího
vysunutí blesku

Rozm ry
(Š x V x H)

Cca 66 x 56,5 x 80 mm

Hmotnost
(bez baterií):

Cca 127 g

Dodávané
p íslušenství

M kké pouzdro SS-400


