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El�készületek

Ebben a szakaszban az
SB-600 használatával
kapcsolatos bevezet�
tájékoztatást olvashatja.

A m¦ködés alapszint¦ bemutatása

Az alapszint¦ m¦veletek 
során egyszer¦, megfelel�en
exponált képeket készíthet a
vaku TTL automatikus
vakumódjának használatával.

A m¦ködés részletes bemutatása

Az SB-600 készülék változatos
vakumódjainak bemutatása.

Egyéb szolgáltatások

Az SB-600 valamennyi
szolgáltatásának részletes
bemutatása.

Magas szint¦ m¦veletek

Ebben a szakaszban az
SB-600 készülékkel
alkalmazható, magas szint¦
vakuhasználati technikákról
olvashat.

Referenciaadatok

Ebben a szakaszban többek
között a külön beszerezhet�
tartozékokról, a hibaelhárí-
tásról, a vaku karbantartá-
sáról és a m¦szaki
adatokról olvashat.

� Vakuérték rögzítése (FV-rögzítés) 
(kompatibilis fényképez�gépek esetén)...........................49

� Vakuhasználat automatikus élességbeállítással, kevés fény
mellett ........................................................................50�51

� Egyéni beállítások.........................................................52�54

� Magas szint¦ funkciók............................................55
� A többvakus fényképezés áttekintése ..........................56�57
� Vezeték nélküli többvakus fényképezés.......................58�59
� A vaku használata Fejlett vezeték nélküli világítás
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El�szó

Köszönjük, hogy a Nikon Speedlight SB-600 készüléket választotta. 
A vaku lehet� legjobb kihasználása érdekében a használat el�tt olvassa
el figyelmesen ezt az ùtmutatót. Olvassa el az �A collection of example
photos� (Mintaképek gy¦jteménye) cím¦ mellékelt kiadványt is, amely
mintaképekkel mutatja be az SB-600 készülék szolgáltatásait. Ezenkívül
tartsa kéznél a fényképez�gép használati ùtmutatóját is.

● ● ● Az SB-600 f�bb szolgáltatásai és funkciói

� Az SB-600 egy nagy teljesítmény¦ vaku, amely (35 mm-es vakufejállásban, 20°C
h�mérsékletnél) 30/98 (ISO100, m) vagy 42/138 (ISO200, m) arányszámmal rendelkezik. 
Az SB-600 vakuval használt fényképez�gép és objektív kombinációjától függ�en többféle TTL
automatikus (33. oldal) és manuális (34. oldal) üzemmódban használhatja a vakut.

� A motoros nagyítás az objektív fókusztávolságának megfelel�en állítja be a vakufej helyzetét
(kivéve bizonyos fényképez�gépek és objektívek kombinációja esetén) (40. oldal). A beépített
nagy látószög¦ vakuadapter használatakor a vakufej helyzete automatikusan 14 mm-es
objektívhez igazodik (41. oldal).

� A vakufej függ�legesen 0° és 90° között, vízszintesen balra 180°-ban, jobbra pedig 90°-ban
fordítható el, lehet�vé téve a visszavert fénnyel végzett (70. oldal), illetve a közeli fényképezést
(73. oldal).

� Vezeték nélküli, többvakus fényképezés esetén az SB-600 vezeték nélküli vakuként is
alkalmazható abban az esetben, ha az SB-600 vakut a Nikon Kreatív megvilágítási rendszerével
kompatibilis fényképez�gépekkel használja.

� Ha visszavert fénynél fényképez vagy ha vaku használatával közeli képeket készít, akkor a
beépített nagy látószög¦ adapter használatával lágy, árnyékmentes, szórt fényt érhet el, és ezzel
egyidej¦leg kiegyensùlyozott megvilágítást biztosíthat a f� téma és a háttér számára is (70, 73.
oldal).

� Az egyes beállításokhoz, illetve aktiválható és letiltható funkciókhoz olyan egyéni beállításokat
adhat meg, amelyeket nem kell minden alkalommal ismét meghatározni (52. oldal).
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Az SB-600 kompatibilis a Nikon ùj vakurendszerével, a Kreatív megvilágítási
rendszerrel (CLS). A rendszer a digitális fényképez�gépek kommunikációs képességeinek
kihasználásával további vakuhasználati lehet�ségeket kínál. A CLS szolgáltatásai csak abban
az esetben érhet�k el, ha az SB-600 vakut kompatibilis Nikon fényképez�gépekkel használja.
Az SB-600 az alábbi f�bb szolgáltatásokat nyùjtja:

� i-TTL mód
Ez egy ùj TTL automatikus vakumód a Kreatív megvilágítási rendszeren belül. Minden alkalommal
felmér� el�villantás történik. A témát a vaku fénye helyesen világítja meg, és a környezeti fény
kevésbé befolyásolja az expozíciót, mint a hagyományos TTL-mód esetén (32. oldal).

� Fejlett vezeték nélküli világítás
A Fejlett vezeték nélküli világítás funkció használatával több vakut is kábelek nélkül
szinkronizálhat TTL (i-TTL) módban, digitális fényképez�gép segítségével. Ebben a módban a
távoli vakukat három csoportba sorolhatja, és az egyes csoportok m¦ködését a többit�l
függetlenül határozhatja meg. Ezzel kib�vülnek a többvakus fényképezési technikákban rejl�
lehet�ségek. Az SB-600 kizárólag vezeték nélküli, távoli vakuként használható (60. oldal).

� Vakuérték rögzítése
A vakuérték (FV) a téma számára szükséges megvilágítás erejét jelöli. Az FV rögzítés segítségével
az arra alkalmas fényképez�gépeken rögzítheti a f�téma számára megfelel� fényer�t. Ez a
megvilágítási érték akkor is változatlan marad, ha ùjrakomponálja a képet, illetve ha módosítja a
rekesz beállítását vagy a nagyítás mértékét (49. oldal).

� Színadat-kommunikáció
Ha az SB-600 vakut egy kompatibilis digitális tükörreflexes fényképez�gépen használja, a vaku
automatikusan átadja a szính�mérséklet-adatokat a fényképez�gépnek. A fényképez�gép így
automatikusan be tudja állítani a pontos fehéregyensùlyt az SB-600 által kibocsátott fény
szính�mérsékletéhez.

� Automatikus FP nagy zársebesség¦ vakuszinkron
A vaku szinkronizálása a fényképez�gép legrövidebb záridejénél is lehetséges. Ez akkor lehet
hasznos, ha kis mélységélesség és ezáltal elmosódott háttér eléréséhez magasabb rekeszértéket
kíván használni (48. oldal).

� Széles látószög¦ AF-segédfény
Automatikus élességállítás során az SB-600 által kibocsátott AF-segédfény sokkal szélesebb
területet világít meg, mint a korábbi vakuk segédfénye. Ez lehet�vé teszi, hogy rossz
fényviszonyok között még abban az esetben is használhassa az automatikus élességállítást, ha
közben módosítja a fókuszterületet a fényképez�gépen (ha azt a gép lehet�vé teszi) (50. oldal).

A Kreatív megvilágítási rendszerr�l a megfelel� fényképez�gépek használati ùtmutatójában
olvashat részletes tájékoztatást.
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Kreatív megvilágítási rendszer
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El�szó

● ● ● Megjegyzések

� Alapérték: A funkciók és vakumódok gyárilag beállított értékei ebben az ùtmutatóban
�alapértékekként� szerepelnek.

� CLS: A továbbiakban a Nikon ùj vakurendszerére (�Creative Lighting System�
(Kreatív megvilágítási rendszer)) a �CLS� rövidítés utal.

● ● ● Az útmutatóban használt jelölések

� v: A meghibásodások vagy a fényképezési hibák elkerüléséhez fontos információkat
jelöli.

� t: Az SB-600 vaku jobb kihasználását segít� hasznos tanácsok.

� u: Az SB-600 használata során könnyen kikereshet� referenciaadatokat jelöli.

● ● ● Mellékelt tartozékok

Puha tok 
SS-600

Vakutalp 
AS-19



7

Tippek a vaku használatához

Készítsen próbaképeket
Fontos események, például esküv� vagy ballagás fényképezése el�tt mindig készítsen
próbaképeket.

Ellen�riztesse rendszeresen a vakut Nikon szervizben
A Nikon azt javasolja, hogy a vakut legalább kétévente ellen�riztesse a forgalmazóval vagy a
szakszervizzel.

A vaku megfelel� használata
A Nikon SB-600 vaku teljesítményét a Nikon márkájù fényképez�gépekkel és tartozékokkal
(többek között objektívekkel) való használathoz optimalizálták.
El�fordulhat, hogy az egyéb gyártók által készített fényképez�gépek és tartozékok nem
felelnek meg a Nikon által meghatározott követelményeknek, és a nem megfelel�
fényképez�gépek és tartozékok használatával kárt tehet az SB-600 bizonyos alkatrészeiben.
Ha az SB-600 vakut nem Nikon termékekkel használja, akkor a Nikon nem garantálja a vaku
megfelel� m¦ködését.

u Tanulás egy életen át

A Nikon �Tanulás egy életen át� program a terméktámogatás és az oktatás melletti
elkötelezettség keretében folyamatosan frissített információkat kínál az alábbi webhelyeken:
� Az Amerikai Egyesül Államokban él� felhasználók számára: http://www.nikonusa.com/
� Az Európában él� felhasználók számára: http://www.europe-nikon.com/support
� Az Ázsiában, Óceániában, Közel-Keleten és Afrikában él� felhasználók számára: 

http://www.nikon-asia.com/
Ezeken a webhelyeken friss termékinformációkat és tippeket olvashat, valamint megtekintheti
a gyakran ismétl�d� kérdésekre (FAQ) adott válaszokat, és általános tanácsokat kaphat a
digitális képfeldolgozásról és fényképezésr�l. További tájékoztatást a helyi Nikon képviselett�l
kaphat. A képviselet elérhet�ségér�l az alábbi webhelyen találhat tájékoztatást:

http://nikonimaging.com/
E
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Megjegyzések:
� A Nikon N90s, N90, N75-Series, N70, N60, N55-Series, N50, N8008, N8008s, PRONEA 6i, N6006,

N6000, N5005, N4004s és N4004 típusù készülékek kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban kerülnek
forgalomba.

� A Nikon N80-Series és N65-Series készülékek kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban, valamint
Közép- és Dél-Amerikában kerülnek forgalomba.

� A Nikon N2020 és N2000 típusù készülékek kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában
kerülnek forgalomba.
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Fényképez�gép-csoportok és az elérhet� vakumódok

Ebben az ùtmutatóban a Nikon tükörreflexes fényképez�gépek kilenc csoportba sorolva jelennek meg: a CLS*
szabvánnyal kompatibilis fényképez�gépek, a CLS* szabvánnyal nem kompatibilis fényképez�gépek, illetve
az I�VII. csoportba tartozó fényképez�gépek, hacsak nincsenek másként jelölve. Els�ként az alábbi táblázat
segítségével állapítsa meg, hogy fényképez�gépe melyik csoportba tartozik. Az ùtmutatóban ezután pontos
tájékoztatást találhat arról, hogy az SB-600 vaku hogyan használható fényképez�gépével.

* CLS: Kreatív megvilágítási rendszer (5. oldal)

*1 o: Kiegyenlít� derít� vakuzás Mindig D-lel együtt jelenik meg (33. oldal).
*2 Az i-TTL módban vezeték nélküli, többvakus mód is alkalmazható. (Kizárólag távoli vakuegységként

m¦ködik.) (60. oldal)
*3 Kiegyenlít� derít� vakuzásnál a o ikon nem jelenik meg.

Csoport Fényképez�gép neve

CLS-kompatibilis 
fényképez�gépek* D2H, D70

A CLS-szabvánnyal 
nem kompatibilis D1 sorozat, D100

fényképez�gépek*

I
F5, F100, F90X/N90s, F90 sorozat/N90, F80 sorozat/
N80 sorozat, F75 sorozat/N75 sorozat, F70 sorozat/N70

II
F4 sorozat, F65 sorozat/N65 sorozat, F-801s/N8008s, 
F-801/N8008, Pronea 600i/6i

III F-601/N6006, F-601M/N6000

IV F60 sorozat/N60, F50 sorozat/N50, F-401x/N5005

V
F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004, 
F-301/N2000

VI
FM3A, FA, FE2, Nikonos V, F3 sorozat 
(AS-17 készülékkel)

VII
Új FM2, FM10, FE10, F3 sorozat, F55 sorozat/
N55 sorozat
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Az SB-600 rendelkezésre álló vakumódjai az alkalmazott fényképez�gépekt�l és objektívekt�l, illetve 
a fényképez�gép expozíciós módjától és fénymérési rendszerét�l függ�en változnak. További tájékoztatást 
�A m¦ködés részletes bemutatása� (31. oldal), �Az SB-600 készülék TTL automatikus vakumódjai� (78. oldal)
cím¦ szakaszban, illetve a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

●● : Elérhet�
� : Nem érhet� el
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TTL automatikus vakumód (33. oldal) Vezeték nélküli többvakus
rendszer

D D D o*1

i-TTL D-TTL TTL

� � *2

� � �

� � �

� � �

� � *3 �

� � *3 �

� � � �

� � � �

� � � � �

Fejlett vezeték nélküli
megvilágítás (kizárólag
távoli vakuegységként
m¦ködik) (60. oldal)

G

Manuális mód
(34. oldal)
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A vaku részei és azok funkciói

1 Beépített nagy látószög¦ adapter
(74. oldal)
A vaku látószögét a 14 mm-es objektívnek
megfelel�en megnöveli.

2 Vakufej (72. oldal)
Felfelé 0° és 90° között, vízszintesen pedig
balra 180°-ban, jobbra 90°-ban fordítható el.

3 Vakufej rögzítésének kioldógombja
(22. oldal)

4 Elemtartó fedelének nyitó-záró
jelzése (18. oldal)

5 Elemtartó fedele (18. oldal)

6 Kiegészít� készenléti jelz�fény 
(65. oldal)
Készenléti jelz�fényként m¦ködik, ha 
az SB-600 vakut vezeték nélküli
vakuegységként használja.

7 Széles látószög¦ AF-segédfény
(50. oldal)
Rossz fényviszonyok között automatikusan
bekapcsol az automatikus élességállítás
el�segítéséhez.

8 Fényérzékel� ablak vezeték nélküli
távoli vakuzáshoz (58. oldal)

9 Küls� AF-segédfény érintkez�i
A külön beszerezhet� SC-29 TTL
távvezérl�kábel csatlakoztatásához

10 Biztonsági retesz
11 Papucsérintkez�k

5

6

3

4

1

2

11
10
9

7

12

8



11

12 Rögzít�talp
13 Vakufej billentését jelz� skála 

(72. oldal)

14 Vakufej elfordítását jelz� skála
(72. oldal)

15 Kijelz�panel (14. oldal)

16 Készenléti jelz�fény
Világít, ha az SB-600 teljesen feltölt�dött és
készen áll a villantásra. Villog, ha az SB-600
TTL automatikus vakumódban a lehet�
legnagyobb fényer�vel villant, ezzel jelezve,
hogy a megvilágítás elégtelennek
bizonyulhat.

17 Vezérl�gombok (12. oldal)

18 Rögzít�talp zárókapcsa (22. oldal)
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18

13

14

15
17

16
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Vezérl�gombok

Kétgombos vezérl�funkció
Két gomb egyidej¦ lenyomásával az alábbi m¦veleteket hajthatja végre. 
Kövesse az utasításokat a vakun.

a gomb
Lenyomásával a vakumódot állíthatja be 
(26. oldal).
� Segítségével módosíthatja a beállításokat az

Egyéni beállítások módban (52. oldal).
� A távoli vakuegység beállításakor ennek

lenyomásával választhatja ki a kívánt
beállításokat. (61. oldal).

ZOOM (Nagyítás) gomb
Lenyomásával a nagyítófej helyzetét állíthatja
be (40. oldal).
� Segítségével módosíthatja a beállításokat az

Egyéni beállítások módban (52. oldal).

FLASH (Villantás) gomb
Lenyomásával ellen�rz� villantást végezhet
(20. oldal).

i gomb/j gomb
Lenyomásával növelheti és csökkentheti az értékeket.
� Segítségével kiválaszthatja a kívánt beállításokat

az Egyéni beállítások módban (52. oldal).
� A távoli vakuegység beállításakor ennek

lenyomásával határozhatja meg a
beállításokat. (61. oldal).

ON/OFF (Be/ki) gomb
Körülbelül 0,3 másodperces nyomva tartásával
be- és kikapcsolhatja a vakut.

Az alulexponálás értékének megjelenítése 
TTL automatikus vakumódban
Az alulexponálás értékének megjelenítéséhez nyomja le
egyidej¦leg a s és a a gombot (29. oldal).
A beállítások visszaállítása alapértékre
Az összes beállítás (az egyéni beállításokat is beleértve)
alapértékre történ� visszaállításához nyomja le
egyidej¦leg 2 másodperces id�tartamra a a és 
a b gombot.
Gombzár
Nyomja le egyidej¦leg a a és a j gombot 
körülbelül egy másodpercig a vezérl�gombok
zárolásához (a b és a FLASH gomb kivételével).
Ezzel elkerülheti a beállítások véletlen módosítását. 
A gombok ismételt lenyomásával oldhatja a zárat.
Átváltás Egyéni beállítások módra
A s és a j gomb egyidej¦, körülbelül 
2 másodpercig tartó lenyomásával az Egyéni 
beállítások módba léphet (52. oldal).

ZOOM

MODE

MODE

MODEZOOM
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Az összes beállítás (az egyéni beállításokat is beleértve)
alapértékre történ� visszaállításához nyomja le
egyidej¦leg 2 másodperces id�tartamra a a és a b
gombot.

Ha az SB-600 vakut CLS-kompatibilis fényképez�gépekkel,
nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes
fényképez�gépekkel, illetve az I. és II. csoportba tartozó,
CPU objektívvel felszerelt fényképez�gépekkel használja,
akkor ùgy érheti el a rendelkezésre álló optimális TTL
automatikus vakumódot, ha a fényképez�gép expozíciós
módját Programmed Auto (P) (Programozott automatikus)
módra állítja be, és az SB-600 vakun elvégzi �A beállítások
visszaállítása alapértékekre� m¦veletet.

Nyomja le ezeket a
gombokat egyidej¦leg,
hozzávet�leg 
2 másodpercre.

Az optimális TTL automatikus vakumód
egyszer¦ beállítása



Az áttekintés kedvéért az ábrán valamennyi jelzés látható.

1

2
3
4

5

7 8 9
10
11

6

12
13
14
15
16
17

14

Kijelz�panel

1 Vakumód (26. oldal)

2 Vezeték nélküli távoli vaku (60. oldal)
Vezeték nélküli többvakus módban az SB-600
távoli vakuegységként m¦ködik, amely
szinkronban villan a f� vakuegységgel.

3 Hangjelzések (65. oldal)
Ha az SB-600 készüléket távoli vakuegység-
ként használja, akkor a m¦ködését az általa
kibocsátott hangjelzések alapján követheti
nyomon.

4 CLS-kompatibilis* (5. oldal)
Az SB-600 CLS-kompatibilis
fényképez�gépekhez csatlakozik*.

5 A nagyítófej helyzete (40. oldal)

6 Csatorna (61. oldal)
Annak a kommunikációs csatornának a
számát jeleníti meg, amelyen keresztül a f� és
a távoli vakuegységek Fejlett vezeték nélküli
megvilágítás módban adatokat cserélnek.

7 Automatikus FP nagy zársebesség¦
vakuszinkron (48. oldal)
Az SB-600 a fényképez�gép
szinkron záridejénél automatikusan
rövidebb id�re villan fel.

8 Vakuteljesítmény (34. oldal)

9 Vakuteljesítmény-kompenzálás
(44. oldal)

10 Alulexponálás TTL automatikus
vakumódban (29. oldal)

11 Vakuteljesítmény-kompenzálási
érték (44. oldal)

Alulexponálási érték TTL
automatikus vakumódban (29. oldal)
Az alulexponálási értéket mutatja, ezzel
jelezve, hogy TTL automatikus vakumódban
esetleg nem lehet elég a fény.

Vakuteljesítmény manuális
vakuhasználat esetén (34. oldal)

12 Csoport (61. oldal)
Az egyes távoli vakuegységek csoportját jelzi
ki Fejlett vezeték nélküli megvilágítás módban.

13 A vezérl�gombok zárolása
(12. oldal)
A vezérl�gombok (az ON/OFF és a FLASH
gomb kivételével) zárolt állapotban vannak.

14 Vörösszemeffektus-csökkentés
(46. oldal)

15 AF-segédfény (50. oldal)

16 Kijelz�panel háttérvilágítása 
(15. oldal)
A vezérl�gombok bármelyikének lenyomása
esetén bekapcsol a kijelz�panel
háttérvilágítása.

17 Készenléti funkció (21. oldal)
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● ● ● A kijelz�panel jellemz�i
� A folyadékkristályos kijelz�k láthatósági jellemz�i miatt a kijelz� tartalma fentr�l nézve

nehezen olvasható. A kijelz� azonban alacsonyabb szögb�l nézve tisztán láthatóvá válik.
� A folyadékkristályos kijelz� magasabb h�mérsékleten (körülbelül 60°C körül) sötétebbé

válik, alacsonyabb h�mérsékleten (20°C) azonban visszatér szokásos m¦ködéséhez.
� A folyadékkristályos kijelz� válaszideje alacsonyabb h�mérsékleten (körülbelül 5°C körül)

lecsökken, szobah�mérsékleten (20°C) azonban visszatér szokásos m¦ködéséhez.

u Az SB-600 használata kevés fény mellett

Nyomja meg az SB-600 egyik gombját a háttérvilágítás bekapcsolásához 
(az SB-600 bekapcsolt állapotában), amely 16 másodpercig világít.
� A kijelz�panel háttérvilágításának kikapcsolásához nyissa meg az Egyéni beállítások 

(52. oldal) módot, és válassza az OFF (Kikapcsolva) beállítást.
� Az SB-600 kijelz�paneljének háttérvilágítása a fényképez�gép kijelz�paneljének

háttérvilágításával egyidej¦leg még abban az esetben is m¦ködésbe lép, ha
beállításaként az OFF (Kikapcsolva) lehet�séget választotta. A kijelz�panel
háttérvilágítása az Egyéni beállítások mód megjelenítésekor is bekapcsol.

* CLS: Kreatív megvilágítási rendszer (5. oldal)
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Objektívek

Ez az ùtmutató két csoportba sorolja az objektíveket: CPU Nikkor objektívek és
nem CPU Nikkor objektívek.

CPU Nikkor objektívek
G típusù Nikkor, D típusù Nikkor, Nem G/D típusù AF Nikkor
(kivéve az F3AF-hez tartozó AF Nikkor), AI-P Nikkor

Nem CPU Nikkor AI-S Nikkor, AI Nikkor, E sorozat, stb.
objektívek

CPU objektívek
A CPU objektívek CPU-érintkez�kkel rendelkeznek.

G típusú Nikkor objektívek
A G típusù Nikkor objektívek távolsággal kapcsolatos
információkat küldenek a fényképez�gép vázának, 
de nem rendelkeznek rekeszállító gy¦r¦vel. A rekeszt
ezért a fényképez�gép vázán kell beállítani.
Bizonyos fényképez�gépek esetén a használható
exponálási módok korlátozottak. További
tájékoztatást az objektív használati ùtmutatójában
olvashat.

D típusú Nikkor objektívek
A D típusù Nikkor objektívek távolsággal kapcsolatos
információkat küldenek a fényképez�gép vázának. 
A rekesz az objektív rekeszállító gy¦r¦jével és 
a fényképez�gép vázán is beállítható. További
tájékoztatást az objektív használati ùtmutatójában
olvashat.



A m¦ködés alapszint¦ bemutatása

Ebben a szakaszban olyan alapszint¦ m¦veletekr�l
olvashat, amelyek révén egyszer¦en fényképezhet
vakuval TTL automatikus vakumódban.
A bal oldali oldalakon olvasható, 1-6. lépés
követésével egyszer¦en készíthet felvételeket
vaku segítségével.

Az eljárások CLS*-kompatibilis digitális fényképez�gépekhez
csatlakoztatott CPU objektívekre, CLS*-el nem kompatibilis
digitális fényképez�gépekre, valamint az I. és a II. csoportba
tartozó fényképez�gépekre vonatkoznak. Az SB-600 funkciói
és a kijelz�panel tartalma az alkalmazott fényképez�gép és
objektív kombinációjától függ.

* CLS: Kreatív megvilágítási rendszer (5. oldal)
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1 A felnyitáshoz csùsztassa az elemtartó
fedelét a nyíl irányába.

2 Helyezze be az elemeket a i és a j
jelek alapján. Az elemtartó fedelét lefelé
nyomva csùsztassa helyére.

v Használható elemek

Az alábbi típusù AA méret¦ (1,5 V-os vagy kisebb feszültség¦) ceruzaelemek
használhatók:

(1) Alkáli-mangán (1,5 V)     (2) Lítium (1,5 V)     (3) Nikkel (1,5 V)
(4) NiCd (ùjratölthet�, 1,2 V)
(5) Ni-MH (nikkel-fémhidrid) (ùjratölthet�, 1,2 V)

� Az elemek cseréjekor valamennyi elemet azonos típusù elemre cserélje ki.
� Az SB-600 vakuval nem ajánlatos nagy teljesítmény¦ mangánelemeket használni.
� Utazáskor vigyen magával pótelemeket.
� Az elemekr�l a �Megjegyzések az elemek kezeléséhez� cím¦ szakaszban (84. oldal)

olvashat részletes tájékoztatást.

FIGYELEM!
� Ne használjon olyan elemeket, amelyr�l nem esik szó ebben az

ùtmutatóban, mivel azok felrobbanhatnak, szivároghatnak vagy tüzet
okozhatnak.

� Ne használjon együtt különféle márkájù és típusù elemeket, illetve
használt és ùj elemeket, mivel azok felrobbanhatnak, szivároghatnak
vagy tüzet okozhatnak.

� Ne helyezzen nem ùjratölthet� elemeket akkumulátortölt�be, mivel azok
felmelegedhetnek vagy korróziót okozó anyagok szivároghatnak ki
bel�lük.

1 Az elemek behelyezése
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● ● ● A villantások és a vakutöltési id�k minimális értékei
Az alábbi adatok olyan helyzetre vonatkoznak, amikor négy azonos típusù, 
ùj elemet használ, és a vaku M1/1 teljesítménnyel villant.

Elemek Min. vakutöltési id� Villantások min. száma/
(kb.)* vakutöltési id�*

Alkáli-mangán 3,5 mp 200/6�30 mp

Lítium 4,0 mp 400/7,5�30 mp

Nikkel 2,5 mp 180/6�30 mp

NiCd (1000 mAh) (ùjratölthet�) 2,9 mp 90/4�30 mp

Ni-MH (2000 mA) (ùjratölthet�) 2,5 mp 220/4�30 mp

* Új elemekkel
� Ezek az adatok a széles látószög¦ AF-segédfény és a kijelz�panel háttérvilágításának

használata, illetve a nagyítófej helyzetének módosítása nélkül értelmezend�k.
� A fenti adatok az elemek eltér� teljesítményét�l függ�en változhatnak.

● ● ● Az elemek cseréje vagy újratöltése
Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy mikor kell kicserélni vagy
feltölteni az elemeket, ha a készenléti jelz�fény kigyulladásához tùl sok id� kell.

Az elem típusa Vakutöltési id� Teend�

Alkáli-mangán 30 másodpercnél több

Lítium 10 másodpercnél több Csere

Nikkel 10 másodpercnél több

Ni-Cd (ùjratölthet�)
10 másodpercnél több Feltöltés

Ni-MH (ùjratölthet�)
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2 Tesztvillantás (Az expozíció meger�sítése)

1 Az SB-600 bekapcsolásához nyomja 
le hozzávet�leg 0,3 másodpercre a b
gombot. Gy�z�djön meg arról, hogy
bekapcsol a készenléti jelz�fény.

2 A vaku tesztvillantásához nyomja 
le a h gombot.

● ● ● Tesztvillantás

FIGYELEM!
A vaku tesztvillantása során ne nézzen a villanásba.

� Az SB-600 Manuális vakumódban a megadott teljesítménnyel, TTL automatikus
vakumódban pedig körülbelül 1/16 érték¦ teljesítménnyel villant.

● ● ● A b gomb
A b gomb hozzávet�leg 0,3 másodperces lenyomásával bekapcsolhatja az
SB-600 vakut, mire a jelzések megjelennek a kijelz�panelen. A gomb ismételt
lenyomásával kikapcsolhatja az SB-600 vakut és eltüntetheti a jelzéseket.



21

t Készenléti funkció az energiatakarékosság érdekében

Ha nem használja az SB-600 vakut és a fényképez�gépet, akkor a készenléti
funkció 40 másodperc elteltével aktiválódik, és az SB-600 vakut az
energiatakarékosság érdekében készenléti állapotba kapcsolja.
� Készenléti üzemmódban a R jel látható a kijelz�panelen.
� Ha TTL automatikus vakumóddal (8. oldal) kompatibilis fényképez�géppel használja,

akkor az SB-600 automatikusan kikapcsol a fényképez�gép fénymér�jének
kikapcsolásakor.

� A készenléti módban lev� SB-600 ismét bekapcsol, ha megnyomja a b vagy a h
gombot, illetve ha félig lenyomja az exponálógombot (TTL automatikus vakumóddal
kompatibilis fényképez�gép használata esetén) (8. oldal).

� A készenléti üzemmód az SB-600 beállításaitól függetlenül nem m¦ködik vezeték nélküli
vakumódban, mikor a vaku távoli vakuegységként m¦ködik (57. oldal).

� Ha az elemek kimerülése miatt a készenléti jelz�fény a vaku bekapcsolása vagy a
villantás után 60 másodpercen belül nem gyullad ki, akkor az alábbi jelzés jelenik meg 
a kijelz�panelen, és az SB-600 a megadott beállításoktól függetlenül készenléti módba
kapcsol. Ilyen esetben cserélje ki vagy töltse fel az elemeket.

� A véletlenszer¦ villantások vagy a hibás m¦ködés elkerülése érdekében a b gomb
lenyomásával szállítás el�tt kapcsolja ki az SB-600 vakut, és gy�z�djön meg arról, hogy
a R jelzés elt¦nik a kijelz�r�l.

A készenléti funkció beállítása
A készenléti funkció az Egyéni beállítások módban állítható be (52. oldal).
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3 Csatlakoztassa az SB-600 vakut a

1 Gy�z�djön meg arról, hogy az SB-600 és
a fényképez�gép ki van kapcsolva.

2 Forgassa el balra a rögzít�talp
zárókapcsát, tolja az SB-600 rögzít�talpát
a fényképez�gép vakupapucsába, és
fordítsa el a rögzít�talp zárókapcsát
jobbra.

3 Tartsa lenyomva a vakufej rögzítésének
kioldógombját, és igazítsa a vakufejet
vízszintes, el�re néz� helyzetbe.

4 Kapcsolja be az SB-600 vakut és a
fényképez�gépet.
� Ha az SB-600 vakut CLS-kompatibilis

fényképez�géppel, nem CLS-kompatibilis
tükörreflexes fényképez�géppel, illetve az I. 
és II. csoporthoz tartozó, CPU objektívvel
felszerelt fényképez�géppel használja, akkor 
a nagyítófej helyzete automatikusan az objektív
fókusztávolságának megfelel�en áll be.

� Ha az SB-600 vakut a fent felsoroltakon kívül
egyéb fényképez�géppel használja, illetve
amennyiben kézzel szeretné beállítani a
nagyítófejet, akkor tekintse meg �A nagyítófej
helyzetének beállítása� (40. oldal) cím¦
szakaszt.
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fényképez�gépre, és állítsa be a vakufejet.

v Fordítsa el a rögzít�talp zárókapcsát határozottan, 
amennyire lehet.

A vaku rögzítéséhez fordítsa el a zárókapcsot az óramutató járásával
megegyez� irányban körülbelül 90 fokkal. A kioldáshoz fordítsa el a zárókapcsot
ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.

Zár Nyit

t Digitális adatkommunikáció az SB-600 vakuval

Digitális adatkommunikáció olyan esetekben folyik, ha az SB-600 vakut 
CLS-kompatibilis fényképez�géppel, nem CLS-kompatibilis tükörreflexes
fényképez�géppel, illetve az I. és II. csoportba tartozó fényképez�géppel
használja. CPU objektív használata esetén az adatokat, pl. a fókusztávolság
értékét a fényképez�gép automatikusan továbbítja az SB-600 vakuhoz.
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1 A fényképez�gép expozíciós módjaként
válassza a Programmed Auto (P)
(Programozott automatikus) beállítást.
� Amennyiben a Programmed Auto (P)

(Programozott automatikus) beállítás nem
választható ki, válasszon másik expozíciós
módot. Lásd a tùloldalon.

2 A fényképez�gép fénymérési rendszere
számára a Matrix Metering Y (Mátrix
fénymérés) módot válassza ki.
� Ha a Matrix Metering Y (Mátrix fénymérés)

mód nem választható ki, akkor válassza a
Center-Weighted Metering W (Középre
sùlyozott fénymérés) módot.

t Expozíciós mód és fénymérési rendszer

A fényképez�gép rendelkezésre álló expozíciós módjai és fénymérési beállításai
az alkalmazott fényképez�gépt�l és objektívt�l, illetve az SB-600 vakumódjaitól
függnek. További tájékoztatást �A m¦ködés részletes bemutatása� (31. oldal),
�Az SB-600 készülék TTL automatikus vakumódjai� (78. oldal) cím¦
szakaszban, illetve a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.
� Programmed Auto (P) (Programozott automatikus) módban a rendszer a zársebességet

automatikusan a fényképez�gép szinkron zársebességére állítja be.

4 A fényképez�gép expozíciós módjának és
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fénymérési rendszerének beállítása

u A Programmed Auto (P) (Programozott automatikus) expozíciós
módtól eltér� expozíciós módok

Shutter-Priority Auto (S) (Automatikus zársebesség-el�választás)
mód
Kisebb zársebesség kiválasztásával elérheti a háttér megfelel� expozícióját.
� A fényképez�gép kiválasztja a megfelel� rekeszértéket. További tájékoztatást a

fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat. A zársebességet azonban csak azután
állítsa be, hogy megbizonyosodott arról, hogy az automatikusan megadott rekeszérték a
téma távolságának megfelel� mélységélességet biztosít. Olvassa el �A vaku hatótávolsága
TTL automatikus vakumódban� (27. oldal) cím¦ szakaszt.

� Ha a zársebességet a vakuszinkron-zársebességnél nagyobbra állítja, akkor a
fényképez�gép az SB-600 bekapcsolt állapotában automatikusan a legnagyobb
szinkron-zársebességre kapcsol (kivéve az Automatikus FP nagy zársebesség¦
vakuszinkron módban) (48. oldal).

Aperture-Priority Auto (A) (Automatikus rekesz-el�választás)
expozíciós mód
A rekesz kiválasztásával a mélységélességet és a vaku hatótávolságát
befolyásolhatja.
� A fényképez�gép kiválasztja a megfelel� zársebességet. További tájékoztatást a

fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.
� A rekeszérték megállapításához tekintse meg a �Kulcsszám� (35. oldal) és �A vaku

hatótávolsága TTL automatikus vakumódban� (27. oldal) cím¦ szakaszt.

Manual (M) (Manuális) expozíciós mód
A zársebesség és a rekeszérték kiválasztásával a háttér expozícióját, a
mélységélességet és a vaku hatótávolságát befolyásolhatja.
� Ha a zársebességet a vakuszinkron zársebességénél nagyobbra állítja, akkor a

fényképez�gép az SB-600 bekapcsolt állapotában automatikusan a legnagyobb
szinkron-zársebességre kapcsol. Ez a mechanikus zárral rendelkez� fényképez�gépek
és az automatikis FP nagy zársebesség¦ vakuszinkron mód (48. oldal) használatának
kivételével valamennyi fényképez�gépre igaz.

� A rekeszérték megállapításához tekintse meg a �Kulcsszám� (35. oldal) és �A vaku
hatótávolsága TTL automatikus vakumódban� (27. oldal) cím¦ szakaszt.
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1 A vakumódot a a gomb
lenyomásával állíthatja be.
� Jelenítse meg a Do ikont

a kijelz�panelen.

● ● ● A vakumód kiválasztása
A rendelkezésre álló vakumódok között a a gomb lenyomásával válthat. 

� A fenti információ abban az esetben jelenik meg a kijelz�panelen, ha az SB-600 vakut
CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes fényképez�géppel használja.

� Ne feledje, hogy a a gomb lenyomásakor csak a rendelkezésre álló vakumódok
jelennek meg; a nem elérhet� módokat átugorja a készülék.

� Az SB-600 rendelkezésre álló vakumódjai az alkalmazott fényképez�gépekt�l és
objektívekt�l, illetve a fényképez�gép expozíciós módjától és fénymérési rendszerét�l
függ�en változnak. További tájékoztatást �A m¦ködés részletes bemutatása� (31. oldal),
�Az SB-600 készülék TTL automatikus vakumódjai� (78. oldal) cím¦ szakaszban, illetve a
fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

5 Az SB-600 vakumódjának beállítása

a a

i-TTL automatikus, kiegyenlít� 
derít� vakuzás (Felmér� 
el�villantások történnek)

Általános i-TTL villantás
(Felmér� el�villantások

történnek) Manuális vaku
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● ● ● A vaku hatótávolsága
Az SB-600 vaku hatótávolsága 0,6 m és 20 m között változik az ISO érzékeny-
ségt�l, a nagyítófej helyzetét�l és az alkalmazott rekeszértékt�l függ�en.

A vaku hatótávolsága TTL automatikus vakumódban

1600 800 400 200 100 50 25 14*1 24 28 35 50 70 85

*2

2,8 2 1,4

4 2,8 2 1,4

5,6 4 2,8 2 1,4 0,9-9,8 1,5-16 1,6-17 1,8-19 2,0-20 2,3-20 2,5-20

8 5,6 4 2,8 2 1,4 0,7-7,0 1,1-11 1,2-12 1,3-14 1,5-16 1,6-18 1,8-20

11 8 5,6 4 2,8 2 1,4 0,6-4,9 0,8-8,1 0,8-8,8 0,9-9,8 1,0-11 1,2-12 1,2-14

16*3 11 8 5,6 4 2,8 2 0,6-3,5 0,6-5,7 0,6-6,2 0,7-7,0 0,8-8,0 0,8-9,0 0,9-10

22 16 11 8 5,6 4 2,8 0,6-2,4 0,6-4,0 0,6-4,4 0,6-4,9 0,6-5,6 0,6-6,3 0,7-7,0

32 22 16 11 8 5,6 4 0,6-1,7 0,6-2,8 0,6-3,1 0,6-3,5 0,6-4,0 0,6-4,5 0,6-5,0

32 22 16 11 8 5,6 0,6-1,2 0,6-2,0 0,6-2,2 0,6-2,4 0,6-2,8 0,6-3,1 0,6-3,5

32 22 16 11 8 0,6-0,8 0,6-1,4 0,6-1,5 0,6-1,7 0,6-2,0 0,6-2,2 0,6-2,5

32 22 16 11 - 0,6-1,0 0,6-1,1 0,6-1,2 0,6-1,4 0,6-1,5 0,6-1,7

32 22 16 - 0,6-0,7 0,6-0,7 0,6-0,8 0,6-1,0 0,6-1,1 0,6-1,2

*1 A nagy látószög¦ vakuadapter használatával
*2 A TTL automatikus vakuhasználat ennél az ISO-érzékenységnél nem lehetséges.

ISO 1000 beállítás esetén az ISO 1600 érték rekeszénél 2/3 f-értékkel kisebb, vagy 
az ISO 800 érték rekeszénél 1/3 f-értékkel nagyobb rekeszt használjon.

*3 Az F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004 és F-301/N2000 termékekkel
használható programozott TTL automatikus vakumód. (ISO 25 és ISO 400 között 
az F-401s/N4004s és F-401/N4004 készülékek esetén)

t ISO-érzékenység

A digitális tükörreflexes fényképez�gépek érzékenységére és a filmes
fényképez�gépek filmjeinek fényérzékenységére ebben az ùtmutatóban 
az ISO-érzékenység utal.

Nagyítófej helyzete (mm)ISO-érzékenység A 
m

¦k
öd

és
 a

la
ps

zin
t¦

 b
em

ut
at

ás
a

R
ek

es
z

V
ak

u
 h

at
ó

tá
vo

ls
ág

a 
(m

)



28

1 Ellen�rizze a fényképez�gép
szinkronmódját.
� Normál vakus fényképezéshez használja a

fényképez�gép Szinkron az els� red�nyre
módját.

2 Komponálja meg a képet, gy�z�djön meg
arról, hogy az SB-600 jelz�fénye világít
vagy a keres�ben megjelenik a jelzés,
majd fényképezzen.

v Állítsa a fényképez�gépet Szinkron az els� red�nyre módba.

Szinkron a hátsó red�nyre vakumódot használó fényképez�gép esetén
gy�z�djön meg arról, hogy a fényképez�gép vakuszinkron-üzemmódjaként
Szinkron az els� red�nyre beállítást választ ki.
� A további vakuszinkron módokról a �Hosszù szinkron� (46. oldal), a �Vörösszemeffektus-

csökkentés hosszù szinkron vakumóddal� (46. oldal) vagy a �Szinkron a hátsó red�nyre�
(47. oldal) cím¦ szakaszban olvashat.

� A vakuszinkron módról a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat részletes
tájékoztatást.

6 A kép megkomponálása és a vakus 
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felvétel elkészítése

v Ha exponálás után a készenléti jelz�fény villog, akkor
el�fordulhat, hogy a fényer� nem volt elegend� a helyes
expozíció eléréséhez.

Ha TTL automatikus vakumódban a vaku a legnagyobb teljesítménnyel villant,
és elképzelhet�, hogy a kép alulexponált lett, akkor az SB-600 készenléti
jelz�fénye és a fényképez�gép keres�jében látható jelzés hozzávet�leg 
3 másodpercig villog. A használatban lév� fényképez�gépt�l függ�en az 
SB-600 vakun vagy a fényképez�gép keres�jében látható készenléti jelz�fény
aktiválódik. 
A fényer� kompenzálásához állítsa be a fényképez�gépen az Aperture-Priority
Auto (A) (Automatikus rekesz-el�választás) vagy a Manual (M) (Manuális)
expozíciós módot, fényképezzen nagyobb rekeszértékkel, vagy menjen
közelebb a témához, és ismét készítse el a képet.

Az alulexponálás mértékének kijelzése
Ha a vakut CLS-kompatibilis fényképez�gépekkel, nem CLS-kompatibilis
digitális tükörreflexes fényképez�gépekkel, illetve az I. csoporthoz tartozó
fényképez�gépekkel TTL automatikus vakumódban használja, akkor az
alulexponálás mértéke (0 to�3,0 Fé) hozzávet�leg 3 másodpercre megjelenik 
az SB-600 kijelz�paneljén. Ezzel egyidej¦leg a fent említett készenléti
jelz�fények is villogni kezdenek.
� A s és a a gomb egyidej¦ lenyomásával ismét megjelenítheti ezt a kijelzést.
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Ne feledje, hogy nem lehet olyan vezeték nélküli
többvakus rendszert létrehozni, amelyben a COOLPIX
beépített vakuja f�vakuként, az SB-600 pedig távoli 
vakuegységként szolgálna.
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Az SB-600 használata COOLPIX fényképez�géppel

Az SB-600 használata COOLPIX digitális fényképez�géppel
Az olyan COOLPIX fényképez�gépek esetén, mint a COOLPIX
5400 és 4500, amelyeken van vakupapucs vagy TTL
vakucsatlakozó: ha nagyobb fényer�re van szükség vagy több
vakuval dolgozik, akkor a COOLPIX fényképez�géphez SB-600
vakut vagy más TTL-kompatibilis, automatikus Nikon vakut
ajánlatos csatlakoztatni.
Az automatikus vakum¦ködéshez az SB-600 vakun állítsa be a
TTL automatikus vaku módot. A fényer� szabályozásához a
vaku figyeli a fényképez�gépt�l kapott jeleket, amelyek alapján
megállapítja, hogy � a fényképez�gép nem TTL módban m¦köd�
beépített vakujával szinkronban � mikor kezdje el és mikor
fejezze be a villantást.
� A vakupapuccsal rendelkez� COOLPIX (pl. COOLPIX 5400)

fényképez�gépek esetében a vakut közvetlenül a vakupapucsra
csatlakoztassa.

� Az olyan COOLPIX fényképez�gépekhez, amelyeken van TTL
vakucsatlakozó, de nincs vakupapucs, külön megvásárolható
kiegészít�k kaphatók, például az SK-E900 vakukeret.

� További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában
olvashat.



A m¦ködés részletes bemutatása

Ez a fejezet bemutatja az SB-600 vaku 
különböz� vakumódjait. A fényképez�gép 
beállításaival és funkcióival kapcsolatos 
információkat olvassa el a gép használati 
útmutatójában.
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Az SB-600 rendelkezésre álló vakumódjai az alkalmazott fényképez�gépekt�l
és objektívekt�l, illetve a fényképez�gép expozíciós módjától függ�en változnak.
Az általános vakus fényképezés során a TTL automatikus vakumódot érdemes
használni.

● ● ● Rendelkezésre álló vakumódok és használható
fényképez�gépek

Rendelkezésre álló vakumód Használható fényképez�gépek

i-TTL mód CLS-kompatibilis fényképez�gépek

D-TTL mód Nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes 
TTL automatikus fényképez�gépek

vakumód TTL (film alapú) mód I�VI. csoportba tartozó (film alapù) 
fényképez�gépek (a III. és a IV. csoport esetén 
kiegyenlít� derítéskor nem jelenik meg o
ikon)

Manuális mód Manuális vaku Nincs korlátozás

u Felmér� el�villantások

Az SB-600 a vaku villanása el�tt szabad szemmel nem látható felmér�
el�villantások sorozatát adja le, melyek révén a fényképez�gép információkat
gy¦jthet a témáról. Ez olyan helyzetekben történik, amikor az SB-600 vakut
CLS-kompatibilis fényképez�géppel, nem CLS-kompatibilis tükörreflexes
fényképez�géppel, illetve az I. csoporthoz tartozó, CPU objektívvel ellátott
fényképez�géppel használja, és TTL automatikus vakumódot alkalmaz.
� A felmér� el�villantások egy pillanat alatt végbemennek, ezért nem különböztethet�k

meg a f� villanástól.
� A felmér� el�villantások végrehajtása során a kijelz�panelen H ikon jelenik meg 

(egy vakuegység használata esetén). Az I. csoporthoz tartozó fényképez�gépek
használatakor azonban a felmér� el�villantásokra nem kerül sor, ha az SB-600 vakufeje
nem vízszintes és el�re néz� állásban van, vagy a fényképez�gép hátsó red�nyre
id�zített vakuszinkron módban m¦ködik, még abban az esetben sem, ha a kijelz�panelen
megjelenik a H jelzés.

Az SB-600 vakumódjai
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TTL automatikus vakumód

● ● ● TTL automatikus vakumód: D
Ebben a módban a témáról visszaver�d� vakufényt a fényképez�gép TTL
vakuérzékel�je érzékeli, és a fényképez�gép automatikusan a helyes
expozíciónak megfelel� vakuteljesítményt állítja be.

Automatikus kiegyenlít� derít� vakuzás: Do

Automatikus kiegyenlít� derít� vakuzás végrehajtásához a a gomb
lenyomásával jelenítse meg a Do ikont a kijelz�panelen. A fényképez�gép
a vaku teljesítményét automatikusan ùgy állítja be, hogy a f�téma és a háttér
kiegyensùlyozott megvilágítást kapjon. Automatikus kiegyenlít� derít� vakuzás
végrehajtása során III. és IV. csoporthoz tartozó fényképez�gép használatával
nem jelenik meg o ikon a kijelz�panelen.
� A Do ikon i-TTL módban az �i-TTL Automatikus kiegyenlít� derít� vakuzást�

jelképezi.

Általános TTL vakuzás: D
Általános TTL vakuzás végrehajtásához a a gomb lenyomásával jelenítse
meg a D ikont a kijelz�panelen. A f�témát a vaku a háttér megvilágításától
függetlenül megfelel�en exponálja. Ez olyan esetekben hasznos, ha a f�témát
ki szeretné emelni.
� A D ikon i-TTL módban �Általános i-TTL vakuzás� funkciót, D-TTL módban �Általános

TTL vakuzás digitális tükörreflexes fényképez�gépek számára� funkciót, TTL (film alapù)
módban pedig �Általános TTL vakuzás� funkciót jelöl.

t Megjegyzések a TTL mód jelzéseir�l

A 78. oldalon található összehasonlító táblázatok az SB-600 TTL módjának
jelzéseit és az azoknak megfelel�, az aktuális vaku használati ùtmutatójában
használt jelzéseket foglalják össze.
� A TTL automatikus vakumódról b�vebben �A m¦ködés alapszint¦ bemutatása� (17. oldal)

cím¦ szakaszban olvashat.
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Manuális mód
Manuális vakuhasználat során a rekesz és a vakuteljesítmény értékét a
felhasználó határozza meg. Ezzel olyankor is lehet�vé válik az expozíció és 
a vaku hatótávolságának beállítása, mikor TTL automatikus vakumódban
bonyolult a megfelel� expozíció elérése. A vaku teljesítménye kreatív
szándékainak megfelel�en M1/1 (teljes teljesítmény) és M1/64 értékek között
adható meg.
A megfelel� rekeszértéket a kulcsszámtáblázat és a téma távolsága alapján
számíthatja ki. Ezután az objektíven is kézzel kell beállítania az adott rekeszértéket.
Ilyen esetekben a fényképez�gép expozíciós módjaként az Aperture-Priority Auto
(A) (Automatikus rekesz-el�választás) vagy a Manual (M) (Manuális) beállítást
válassza ki.
� Ez a mód valamennyi fényképez�géppel használható.
� A fényképez�gép és az objektív rekeszértékének beállításáról a fényképez�gép

használati ùtmutatójában olvashat.
� Ha az SB-600 manuális módban van, és a fényképez�gép expozíciós módja nem

Aperture-Priority (A) (Rekesz-el�választás) vagy Manual (M) (Manuális), akkor a
fényképez�gép típusától függ�en el�fordulhat, hogy a zár nem old ki. További
tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

� Manuális módban az exponálás után nem jelenik meg az esetleges alulexponálásra
figyelmeztet� jelzés.

● ● ● A kijelz�panel manuális módban

A kijelz�panel CLS-kompatibilis fényképez�gép használata esetén.

Manuális mód

Manuális vaku Vakuteljesítmény manuális vakuzás esetén
A vakuteljesítményt törtszámmal és tizedes értékkel
adja meg.
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● ● ● A rekeszérték és a vakuteljesítmény meghatározása 
Manuális módban

Manuális módban a helyes expozíció érdekében a megfelel� rekeszérték és
hatótávolság kiszámításához használja a kulcsszámtáblázatot és a következ�
egyenletet.
� A kulcsszám (GN ISO 100 értéknél; méter/láb) a vaku által kibocsátott fény mennyiségét

jelzi. Minél magasabb a szám, annál nagyobb a vaku teljesítménye.

Kulcsszám (ISO 100, méter)

Vakuteljesít- Nagyítófej helyzete (mm)
mény szint 14* 24 28 35 50 70 85

M1/1 14,0 26,0 28,0 30,0 36,0 38,0 40,0

M1/2 9,9 18,4 19,8 21,2 25,5 26,9 28,3

M1/4 7,0 13,0 14,0 15,0 18,0 19,0 20,0

M1/8 4,9 9,2 9,9 10,6 12,7 13,4 14,1

M1/16 3,5 6,5 7,0 7,5 9,0 9,5 10,0

M1/32 2,5 4,6 4,9 5,3 6,4 6,7 7,1

M1/64 1,8 3,3 3,5 3,8 4,5 4,8 5,0

* A nagy látószög¦ vakuadapter használatával

A megfelel� rekeszérték kiszámítása
A megfelel� rekeszértéket a vaku teljesítményének, a nagyítófej helyzetének 
és a fényképez�gépen beállított ISO érzékenység függvényében az alábbi
egyenlet és a kulcsszámtáblázat alapján számíthatja ki.

� Állítsa be ezt a rekeszértéket a fényképez�gépen vagy az objektíven.

A kulcsszám kiszámítása
A kulcsszámot a téma távolságának és a szükséges rekeszértéknek
megfelel�en a következ� egyenlet használatával számíthatja ki.

� A kulcsszámtáblázat alapján határozza meg az el�bbiekben megkapott kulcsszámnak
megfelel� vakuteljesítményt, majd állítsa be az SB-600 vakun.

ISO-érzékenységi tényez�k
Az ISO 100 értékt�l eltér� fényérzékenység esetén szorozza meg 
a kulcsszámot az alábbi táblázatban látható tényez�kkel.

ISO 25 50 100 200 400 800 1600

Tényez�k x0,5 x0,71 x1 x1,4 x2 x2,8 x4

Kulcsszám (GN) = Hatótávolság (méter/láb) x Rekesz ÷ ISO-érzékenységi tényez�

f/stop (rekesz) = kulcsszám (GN) x ISO-érzékenységi tényez� ÷ Hatótávolság (méter/láb)
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Manuális G vakuhasználat

1 A fényképez�gép expozíciós módjaként az
Aperture-Priority Auto (A) (Automatikus rekesz-
el�választás) vagy a Manual (M) (Manuális)
beállítást válassza ki.

2 A a gomb lenyomásával jelenítse meg a G
ikont a kijelz�panelen.

3 Határozza meg a vaku teljesítményét és a
rekeszértéket a vaku hatótávolságának
megfelel�en.
� A vakuteljesítmény és a rekeszérték meghatározásáról

�A rekeszérték és a vakuteljesítmény meghatározása
Manuális módban� (35. oldal) cím¦ szakaszban
olvashat.

4 Az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez
nyomja meg a i vagy a j gombot.
� Tekintse meg �A vakuteljesítmény beállítása� 

(37. oldal) cím¦ szakaszt.

5 Állítsa be a rekeszértéket a fényképez�gépen
vagy az objektíven.

Manuális mód
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6 Gy�z�djön meg arról, hogy a készenléti jelz�fény
bekapcsolt, majd fényképezzen.

● ● ● A vakuteljesítmény beállítása
A vakuteljesítmény az alábbiakban látható módon a j vagy a i gomb
lenyomásával változik.

A j gomb lenyomásakor:

A ij gomb lenyomásakor:

� A zárójelben látható számok a w1/3-os lépéssel (kivéve 1/1 és 1/2 között) beállítható
vakuteljesítményt mutatják. Ezért az 1/2 (-0,7) és az 1/4 (+0,3) értékkel azonos
vakuteljesítmény érhet� el.

� A vaku hatótávolságának megnöveléséhez M1/1 értékhez közeli vakuteljesítményt
válasszon.

� Az érték a i vagy a j gomb nyomva tartásával gyorsan módosítható.
� A beállítás során villog az adott tizedes szám.
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Ne lépje túl a folyamatos villanások maximális számát
Az alábbi táblázatnak megfelel�en a maximális számù folyamatos villantás
elvégzése után legalább 10 percet kell biztosítania az SB-600 vaku
leh¦léséhez:

A folyamatos villantások maximális száma

Vakumód A folyamatos villantások
maximális száma
(másodpercenként 6 kép esetén)

TTL automatikus vaku
Manuális vaku (vakuteljesítmény: M1/1, M1/2) 15

Manuális vaku (vakuteljesítmény: M1/4�M1/64) 40

● ● ● Szinkronizálás folyamatos vakuhasználat esetén
Az alábbi táblázat a folyamatos vakuhasználat során egyszerre készíthet�
képek maximális számát tartalmazza. Amennyiben a folyamatosan egymás 
után készített képek száma meghaladja a táblázatban szerepl� értéket, akkor 
az SB-600 vaku kih¦léséhez legalább 10 percet kell biztosítani.

Folyamatos vakuhasználat során egyszerre készíthet� képek maximális
száma (másodpercenként hat képet készítve)

Elemek
Vakuteljesítmény

1/8 1/16 1/32 1/64

Alkáli-mangán

Lítium

Nikkel Legfeljebb 4 Legfeljebb 8 Legfeljebb 16 Legfeljebb 30

NiCd

Ni-MH

Megjegyzések a folyamatos vakuhasználathoz

FIGYELMEZTETÉS



Egyéb szolgáltatások

Az SB-600 valamennyi szolgáltatásának
részletes bemutatása.
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A nagyítófej helyzetének beállítása

A nagyítófej helyzetét automatikusan állítja be a motoros nagyítás. Kézzel is
állítható.
� A teljesítményt jelz� mutatószám a nagyítófej helyzetének megfelel�en változik 

(35. oldal)

● ● ● A motoros nagyítás
Ha az SB-600 vakut CLS-kompatibilis fényképez�géppel, nem CLS-kompatibilis
tükörreflexes fényképez�géppel, illetve az I. és II. csoportba tartozó, CPU
objektívvel felszerelt fényképez�géppel használja, akkor a nagyítófej helyzete
automatikusan áll be.
� A nagyítófej helyzete automatikusan áll be a 24 mm-es, 28 mm-es, 35 mm-es, 

50 mm-es, 70 mm-es és 85 mm-es gyùjtótávolságnak megfelel�en, amikor be van
kapcsolva a motoros nagyítás.

� Ha az objektív gyùjtótávolsága nem a fentiek egyike, a nagyítófej a használatban lév�
objektív legközelebbi széles látószög¦ beállításának megfelel� helyzetbe áll be. Például ha
egy CPU objektív nagyítási beállítása 36 mm és 49 mm között volt, a nagyítófej 35 mm-re
áll be.

� Ha a kijelz�panelen nem jelenik meg egy kis M bet¦ a �ZOOM� jel felett, a nagyítófej
helyzete automatikusan fog beállni. Ha megjelenik egy kis M bet¦, tartsa lenyomva 
a s gombot, amíg a jelzés el nem t¦nik.

Motoros nagyítás bekapcsolva Motoros nagyítás kikapcsolva
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● ● ● A nagyítófej helyzetének beállítása kézzel
Ha az SB-600 vakut a III�VII. csoportba tartozó, nem CPU objektívvel ellátott
fényképez�géppel együttesen használja, vagy a nagyítófej helyzetét a
gyùjtótávolságnak nem megfelel�en kívánja beállítani, a nagyítófej helyzetét
kézzel állíthatja a s gomb megnyomásával.
� A kijelz�panelen megjelenik egy kis M bet¦ a �ZOOM� jel felett, közben a nagyítófej

helyzete automatikusan beáll.
� A s gomb minden egyes megnyomásakor a nagyítófej helyzete a következ�képpen

megváltozik:

� Amikor a fényképez�gép�objektív kombináció kompatibilis a motoros nagyítással, 
a nagyítófej helyzete a következ�képpen módosul 35 mm-es objektív csatlakoztatásakor:

� Általános szabályként érdemes a nagyítófej helyzetét a használatban lév� objektív
gyùjtótávolságának, vagy a legközelebbi széles látószög¦ beállításnak megfelel�en
beállítani. Például 60 mm-es objektív használata esetén válassza az 50 mm-es beállítást.

t A motoros nagyítás kikapcsolása az Egyéni beállítások mód
alkalmazásával

A motoros nagyítás az Egyéni beállítások módban kapcsolható ki ( 52. oldal). 
A motoros nagyítás kikapcsolása esetén a nagyítófej kézzel állítható, de 
a nagyítófej helyzete akkor sem változik, ha az objektív nagyításra van beállítva,
ha kicseréli a lencsét, vagy ha megnyomja a f�kapcsolót.
� A motoros nagyítás kikapcsolt állapotában a kijelz�panelen

folyamatosan villog egy kis M bet¦.
� A s gomb minden egyes megnyomásakor a nagyítófej

helyzete a következ�képpen változik: 

t A beépített nagy látószög¦ vakuadapter használata

14�23 mm-es objektív csatlakoztatása esetén használja a beépített nagy látószög¦
vakuadaptert (74. oldal).
� A nagy látószög¦ vakuadapter használatakor a nagyítófej helyzete automatikusan 

14 mm-es objektívhez igazodik, és kikapcsolódik a motoros nagyítás.
� 14 mm-es vagy 17 mm-es objektív használatakor a fényképez�gép és a tárgy között

távolság általában jelent�sen eltér� a kép közepén és szélén, ezért egyes esetekben
el�fordulhat, hogy a széls� terület nem kap megfelel� megvilágtást.
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Expozíciókompenzálás és vakuteljesítmény-

Az expozíciókompenzálás kiegyensùlyozott képek készítését teszi lehet�vé 
a megvilágítási érték szándékos módosításával. Ez olyankor hasznos, amikor 
a témában nagyon er�s vagy gyenge visszaver� képesség¦ tárgy szerepel, vagy
amikor kreatív szándékainak megfelel� villanófényes fényképet kíván készíteni.
� További kompenzáció lehet szükséges, ha a háttérben tükör, fehér fal vagy más nagy

fényvisszaver� képesség¦ felület szerepel. Hasonló módon negatív kompenzáció lehet
szükséges, ha a háttér sötét, vagy gyenge fényvisszaver� képesség¦ tárgyakat
tartalmaz.

� A vakuhasználati helyzett�l függ�en elképzelhet� az expozíciókompenzálás mind a f�
tárgyhoz és a háttérhez, csak a f� tárgyhoz a háttér befolyásolása nélkül, vagy csak 
a háttérhez a f� tárgy befolyásolása nélkül.

Az SB-600 vakun az expozíciókompenzálást az alábbi módokon lehet
végrehajtani:

Expozíciókompenzálás Rendelkezésre álló vakumód Használható fényképez�gép

Expozíciókompenzálás Összes vakumód Bármely csoportba tartozó 
a f� tárgyhoz és a háttérhez fényképez�gép

Expozíciókompenzálás TTL automatikus vakumód A CLS szabvánnyal kompatibilis 
csak a f� tárgyhoz fényképez�gépek, nem CLS-

kompatibilis digitális tükörreflexes 
gépek, valamint az I�III. csoportba 
tartozó fényképez�gépek

Manuális vakumód Bármely csoportba tartozó 
fényképez�gép

Expozíciókompenzálás Vakuhasználat kis zársebességnél Bármely csoportba tartozó 
csak a háttérhez

● ● ● Expozíciókompenzálás a f� tárgyhoz és a háttérhez
TTL automatikus vakumódban
A fényképez�gép expozíciókompenzálási funkciójával módosíthatja mind az SB-600
teljesítményét, mind a háttér megvilágítását. További tájékoztatást a fényképez�gép
használati ùtmutatójában olvashat.
� A fényképez�gépen beállított expozíciókompenzálási érték nem látható az SB-600 kijelz�panelén.
� A használható ISO érzékenységi tartományon kívül nem lehet expozíciókompenzálást végezni. Ha

például megpróbálna +3 lépésnyi kompenzálást végezni ISO 100 érzékenység használata mellett,
ami ennek hatására ISO 12-es értékre változik, csak +2 lépésnyi kompenzálást fog tudni végezni
(ISO 25), mivel a használható érzékenységi tartomány ISO 25-1000.
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kompenzálás
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Expozíciókompenzálás manuális vakumódban
Az expozíciókompenzálást a helyes rekeszbeállítás szándékos
módosításával lehet elvégezni.
� A mutatószám és a távolság használatával számítsa ki, hogy a helyes megvilágításhoz

milyen rekeszbeállítást kell használni (35. oldal). Ezt követ�en a fényképez�gépen az
expozíció kompenzálásához használjon nagyobb vagy kisebb rekeszt.

� Alapelvként a fényképez�gépen vagy az objektíven állítson be szélesebb rekeszt, hogy 
a f� tárgy világosabb legyen, illetve kisebb rekeszt, ha sötétebbnek kívánja láttatni.

● ● ● Expozíciókompenzálás csak a f� tárgyhoz
TTL automatikus vakumódban
Az SB-600 vakuteljesítményének vakuval megvilágított f� tárgyhoz igazítása 
(a háttér megvilágításának befolyásolása nélkül) a vakuteljesítmény-
kompenzálással érhet� el (44. oldal).
� Az ilyen fajta kompenzálást csak a CLS szabvánnyal kompatibilis fényképez�gépekkel,

nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes gépekkel, valamint az I�III. csoportba tartozó
fényképez�gépekkel lehet végrehajtani.

Manuális vakumódban
A vakuval megvilágított tárgy expozíciókompenzálása az SB-600
vakuteljesítményének szándékos módosításával (M1/1-r�l M1/64-re).
� Bármely csoportba tartozó fényképez�gépnél

● ● ● Expozíciókompenzálás csak a háttérhez
Állítsa a fényképez�kép expozíciós módját a Shutter-Priority Auto (automatikus
zársebesség-el�választás, S) vagy Manual (manuális, M) módba, és 
a zársebességet állítsa eggyel kisebb értékre, mint a vakuszinkron-zársebesség.
� Hosszù szinkron funkcióval rendelkez� fényképez�gép esetén állítsa a vakuszinkron-

módot Slow-sync (�hosszù szinkron, 46. oldal) beállításra, így kevés fény esetén el�
lehet hozni a háttér részleteit.

� További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.
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Expozíciókompenzálás és vakuteljesítmény-kompenzálás

● ● ● Vakuteljesítmény-kompenzálás
A vakuval megvilágított tárgyhoz expozíciókompenzálást végezhet a háttér
megvilágításának befolyásolása nélkül az SB-600 vakuteljesítményének
módosításával.
� TTL automatikus vakumódban használható.
� Vakuteljesítmény-kompenzálást csak a CLS szabvánnyal kompatibilis

fényképez�gépekkel, nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes gépekkel, valamint 
az I�III. csoportba tartozó fényképez�gépekkel lehet használni.

� Az F-601/N6006 és F-601M/N6000 fényképez�gépeknél a vakuteljesítmény-
kompenzálást a fényképez�gépen lehet végrehajtani. Az SB-600 vakun nem lehet
vakuteljesítmény-kompenzálást végezni.
A fényképez�gépen beállított kompenzálási érték nem látható az SB-600 kijelz� panelén.
További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

� Tükörreflexes gépeknél, amelyeknél a beépített Speedlight vaku tartalmaz
expozíciókompenzálási funkciót, a vakuteljesítményt a fényképez�gépen vagy az 
SB-600 vakun lehet kompenzálni. További tájékoztatást a fényképez�gép használati
ùtmutatójában olvashat. Ha mindkét szabályozót állítja, az expozíció a két kompenzálási
érték összegével módosul. Ebben az esetben az SB-600 kijelz�panele csak az SB-600
vakun beállított kompenzálási értéket mutatja.

1 A vakuteljesítmény-kompenzálás
megjelenítéséhez nyomja meg a i vagy a j
gombot. A vakuteljesítmény-kompenzálási érték
villogni kezd.

2 A kompenzálás 1/3-os lépésekben (a �3,0 és
+3,0 EV közötti tartományban) történ�
csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomja meg 
a i vagy a j gombot.
� Az érték a i vagy a j gomb nyomva tartásával

gyorsan módosítható.

v A vakuteljesítmény-kompenzálás kikapcsolása

A vakuteljesítmény-kompenzálást nem lehet kikapcsolni az SB-600 vaku
kikapcsolásával. A kikapcsoláshoz nyomja meg a i vagy a j gombot, és állítsa
vissza a kompenzálást a �0.0� értékre.
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A megvilágítás ellen�rzése a kép elkészítése el�tt (modellfény)

A modellfény funkció használatakor a vaku egymás után többször felvillan
alacsonyabb teljesítménnyel. Ez a funkció jól használható a tárgy
megvilágításának és vetett árnyékainak vizsgálatára a kép tényleges elkészítése
el�tt.
� A modellfény 1 másodpercig m¦ködik.
� A funkció csak akkor használható, ha a készenléti jelz�fény már világít.

● ● ● Modellfény CLS-kompatibilis fényképez�gép használata
esetén

A modellfény akkor lép m¦ködésbe, amikor a kompatibilis fényképez�gépen
megnyomja a Modeling illuminator (modellfény) gombot.
� További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.
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Hosszú szinkron, vörösszemeffektus-csökkentés

● ● ● Hosszú szinkron
A vaku kis zársebességgel m¦ködik, hogy mind a f� tárgy, mind a háttér
megfelel� megvilágítást kapjon gyenge vagy éjszakai fény esetén.
� Hosszù szinkron funkcióval rendelkez� fényképez�gépeknél használható. A hosszù

szinkron funkciót nem lehet az SB-600 vakun beállítani, csak a fényképez�gépen.
További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

� Mivel a hosszù szinkronhoz általában kis zársebesség is társul, a fényképez�gép
elmozdulásának megakadályozása érdekében ajánlott az állvány használata.

● ● ● Vörösszemeffektus-csökkentés
Az SB-600 a kép felvétele el�tt csökkentett teljesítménnyel háromszor villant,
hogy a tárgy közepén a szemek ne pirossal látsszanak a színes képeken.
� Vörösszemeffektus-csökkentés funkcióval ellátott fényképez�gépekkel használható. 

A vörösszemeffektus-csökkentési funkciót nem lehet az SB-600 vakun beállítani, csak 
a fényképez�gépen. További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában
olvashat.

� Miután beállította a fényképez�gépen a vörösszemeffektus-csökkentést, ellen�rizze, hogy
megjelenik-e a �N� jelzés az SB-600 kijelz�panelén.

● ● ● Vörösszemeffektus-csökkentés hosszú szinkronnal
Ebben a módban a vörösszemeffektus-csökkentés hosszù szinkronnal együtt
m¦ködik.
� Vörösszemeffektus-csökkentési és hosszù szinkron funkcióval ellátott

fényképez�gépekkel használható. Ezt módot nem lehet az SB-600 vakun beállítani, csak
a fényképez�gépen. További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában
olvashat.

� Miután beállította a fényképez�gépen a vörösszemeffektus-csökkentést és a hosszù
szinkront, ellen�rizze, hogy megjelenik-e az �N� jelzés az SB-600 kijelz�panelén.

� Mivel a hosszù szinkronhoz általában kis zársebesség is társul, a fényképez�gép
elmozdulásának megakadályozása érdekében ajánlott az állvány használata.
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és szinkron a hátsó red�nyre

● ● ● Szinkron a hátsó red�nyre
Ha kis zársebesség mellett gyorsan mozgó tárgyakat fényképez, a képek
természetellenesnek t¦nhetnek, mivel a vaku által kimerevített tárgy az
elmosódott mozgás mögött vagy azon belül jelenik meg (lásd a jobb alsó
képet).
A hátsó red�nyre szinkronizálva a mozgó tárgy által keltett bemozdulás (például
az autó hátsólámpái) a tárgy mögött jelenik meg, nem el�tte.
� Az els� red�nyre szinkronizálva a vaku azonnal villan az els� red�ny megnyílását

követ�en, a hátsó red�nyre szinkronizálva csak akkor villan fel a vaku, amikor a hátsó
red�ny elkezd bezáródni.

� Hátsóred�ny-szinkron funkcióval rendelkez� fényképez�gépeknél használható. 
Ezt módot nem lehet az SB-600 vakun beállítani, csak a fényképez�gépen. További
tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

� Mivel a hátsó red�nyre szinkronizáláshoz általában kis zársebesség is társul, a
fényképez�gép elmozdulásának megakadályozása érdekében ajánlott az állvány
használata.

� Több vaku használata esetén, a f�vakut be lehet állítani els� vagy hátsó red�nyre
szinkronizálásra egyaránt. A távoli egységeket azonban nem lehet hátsó red�nyre
szinkronizálásra beállítani (56. oldal).

Hátsó red�nyre szinkronizálás Els� red�nyre szinkronizálás

A felvétel adatai
� Gyùjtótávolság: 70 mm
� Zársebesség: 2 mp
� Rekesz: f/4,5
� Vakumód: manuális
� Vakuteljesítmény: M1/1
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Automatikus FP nagy zársebesség¦ vakuszinkron 
(kompatibilis fényképez�gépek esetén)

A nagy zársebesség¦ vakuszinkron a fényképez�gép legnagyobb
zársebességénél is lehetséges. Ebben a módban az Automatikus FP nagy
zársebesség¦ vakuszinkron automatikusan beállítódik, amikor a zársebesség
meghaladja a fényképez�gép szinkron zársebességét. Ez akkor lehet hasznos,
ha kis mélységélesség és ezáltal elmosódott háttér eléréséhez nagyobb
rekeszértéket használ.
� Kompatibilis fényképez�gépekkel használható. Az Automatikus FP nagy zársebesség¦

vakuszinkron módot nem lehet közvetlenül az SB-600 vakun beállítani, csak 
a fényképez�gépen.

� A kijelz�panelen a K jel látható, ha ez a mód be van állítva.
� A nagy zársebesség¦ vakuszinkron a fényképez�gép szinkron zársebessége felett is

használható a fényképez�gép legnagyobb zársebességéig.
� Az automatikus FP nagy zársebesség¦ vakuszinkron Fejlett vezeték nélküli megvilágítás

módban is m¦ködik.
� A használható vakumódok az i-TTL és a manuális vakumód.
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Vakuérték rögzítése (FV-rögzítés) 
(kompatibilis fényképez�gépek esetén)

A vakuérték (FV) a témához használt megvilágítás erejét jelöli. Az FV-rögzítés
segítségével az arra alkalmas fényképez�gépeken rögzítheti a f�téma számára
megfelel� fényer�t. Ez a megvilágítási érték akkor is rögzített marad, ha
ùjrakomponálja a képet, illetve ha módosítja a rekesz beállítását vagy a nagyítás
mértékét.
� Kompatibilis fényképez�gépekkel használható. Az FV-rögzítés funkciót nem lehet

közvetlenül az SB-600 vakun beállítani. Állítsa be a fényképez�gépen.
� Használható vakumód: i-TTL.
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Vakuhasználat automatikus élességállítással,

Amikor a normál automatikus élességállítás használatához tùl kevés a fény, 
az SB-600 széles látószög¦ AF-segédfényének használatával készíthet
automatikus élességállítással képeket.
� Kevés fény mellett az exponálógomb enyhe

megnyomására automatikusan bekapcsolódik a széles
látószög¦ AF-segédfény, amennyiben automatikus
élességállításù funkcióval ellátott objektív van
csatlakoztatva, és a fényképez�gép élességállítási
módjának beállítása S (egyszeri motoros AF
élességprioritással), AF vagy A.

� A széles látószög¦ AF-segédfény hatótávolsága kb.
1�10 m 50 mm-es f/1,8 objektív használata esetén,
vagy a használt objektívt�l függ�en esetleg
kevesebb.

� Használható gyùjtótávolság: 24 mm és 105 mm között (35 és 105 mm között 
F-501/N2020 fényképez�gép esetén).

� A széles látószög¦ AF-segédfény használata esetén a fényképez�gép keres�jében
használja a fókuszterület közepét (nem CLS-kompatibilis fényképez�gép esetén).

t CLS-kompatibilis fényképez�gép esetén

� Az SB-600 széles látószög¦ AF-segédfénye támogatja a CLS-kompatibilis
fényképez�gépek dinamikus AF-terület rendszerét.

� Például a D2H fényképez�gép esetén:
Az alábbi ábrának megfelel�en összesen 11 fókuszterület használható 35 mm és 85 mm
közötti gyùjtótávolság esetén. 
24 mm és 85 mm közötti gyùjtótávolság esetén a jobb és bal széls� területek kizárásával
összesen 9 fókuszterület használható.

� Az olyan automatikus élességállításù fényképez�gépek esetében, mint például a D2H, 
a széles látószög¦ AF-segédfény hatótávolsága kb. 1�10 m vagy annál kisebb a keret
középs� részén, és 1�7 m vagy kevesebb a széleken (50 mm-es f/1,8 objektív
használata esetén). Ezek a távolságok a használt objektívt�l függ�en változhatnak.

� További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.
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kevés fény mellett

vv Megjegyzések a széles látószög¦ AF-segédfény használatával
kapcsolatban

� Ha a fényképez�gép keres�jében nem jelenik meg a fókuszjelz�, pedig a széles
látószög¦ AF-segédfény bekapcsolódik, állítsa manuálisan az élességet.

� A széles látószög¦ AF-segédfény nem világít, ha a fényképez�gép automatikus
élességállítása zárolva van, vagy ha az SB-600 készenléti jelz�fénye nem gyullad ki.

� További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

t A széles látószög¦ AF-segédfény be- és kikapcsolása

Az Egyéni beállítások módban beállíthatja az SB-600 széles látószög¦ 
AF-segédfényének be- vagy kikapcsolását (52. oldal).
� Alapértelmezés szerint a széles látószög¦ AF-segédfény aktiválva van.

t Beépített Speedlight vakuval rendelkez� fényképez�gép esetén

� Az SB-600 széles látószög¦ AF-segédfénye abban az esetben is els�bbséget kap, 
ha a fényképez�gép AF-segédfénye aktiválva van, és ilyen esetben a fényképez�gép
AF-segédfénye nem világít. A fényképez�gép AF-segédfénye csak abban az esetben
világít, ha ki van kapcsolva az SB-600 széles látószög¦ AF-segédfénye.

� Az F80 sorozat/N80 sorozat, F75 sorozat/N75 sorozat és az F65 sorozat/N65 sorozat
fényképez�gépeinél a fényképez�gép AF-segédfénye akkor világít, ha ki van kapcsolva
az SB-600 széles látószög¦ segédfénye. A fényképez�gép AF-segédfényének
kikapcsolásához azt a fényképez�gépen kell kikapcsolni. További tájékoztatást 
a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

� Az F60/N60 sorozat fényképez�gépeinél a fényképez�gép AF-segédfénye világít, 
ha manuálisan beállított teljes teljesítmény mellett készül a kép. További tájékoztatást 
a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

u Az SB-600 használata a fényképez�gépr�l levéve

Ha az SB-600 vakut a fényképez�gépr�l levéve, az SC-29 TTL-
távvezérl�kábellel használja, gyenge fény mellett is lehetséges a fényképezés
automatikus élességállítással, mivel az SC-29 tartalmaz AF-segédfény funkciót
(81. oldal).
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Egyéni beállítások

Az SB-600 vakun egyszer¦en lehet beállítani, aktiválni vagy kikapcsolni 
a különböz� funkciókat a következ� oldalon látható egyéni beállítások
használatával. A kijelz�panel tartalma a beállításoktól és az alkalmazott
fényképez�gép és objektív kombinációjától függ. 
Nem jelenik meg elem a kijelz�panelen, ha nincs használható beállítás.

● ● ● Egyéni beállítások megadása

1 A s és a j gomb egyidej¦, hozzávet�leg 
2 másodpercig tartó lenyomásával az Egyéni
beállítások módba léphet.

2 A kívánt egyéni beállítások kiválasztásához
nyomja meg a i vagy a j gombot.

3 A kívánt beállítás megjelenítéséhez nyomja meg 
a s vagy a a gombot.

4 A s és a j gomb egyidej¦, hozzávet�leg 
2 másodpercig tartó lenyomásával, illetve 
a b gomb megnyomásával visszaléphet 
a normál beállítások módba.
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● ● ● Az egyéni beállítások részletes ismertetése (kiemelve az alapbeállítások látszanak)

Vezeték nélküli távoli vaku mód (60. oldal)
A vezeték nélküli távoli vaku funkció aktiválása vagy kikapcsolása vezeték nélküli
többvakus fényképezés esetén.

� OFF: A távoli vaku funkció kikapcsolva � ON: A távoli vaku funkció aktiválva

Hangjelzések vezeték nélküli távoli vaku módban (65. oldal)
Amikor az SB-600 vakut vezeték nélküli többvakus fényképezéshez használja vezeték
nélküli távoli vakuként, aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a hangjelzési funkciót.

� ON: a hang bekapcsolva � OFF: a hang kikapcsolva

Kiegészít� készenléti jelz�fény (65. oldal)
A készenléti jelz�fény akkor aktiválható (vagy kapcsolható ki), ha az SB-600 vakut
vezeték nélküli vakuegységként használja vezeték nélküli többvakus fényképezéshez.

� ON: a készenléti jelz�fény be van kapcsolva � OFF: a készenléti jelz�fény ki van kapcsolva

Széles látószög¦ AF-segédfény (50. oldal)
A széles látószög¦ AF-segédfény be- és kikapcsolása.

� AF-ILL: aktiválva � NO AF-ILL: kikapcsolva

Készenléti funkció (21. oldal)
A készenléti funkció aktiválása vagy kikapcsolása.

� AUTO: a készenléti funkció aktiválva van � : a készenléti funkció ki van kapcsolva
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Egyéni beállítások

A motors nagyítás m¦ködése (40. oldal)
A nagyítófej helyzetét automatikusan állító motoros nagyítás aktiválása vagy
kikapcsolása.

� OFF: aktiválva � ON: kikapcsolva

Nagyítófej helyzetének beállítása a beépített nagy látószög¦
vakuadapter véletlen letörése esetén (86. oldal)
A nagyítófej helyzetbeállítását aktiváló vagy kikapcsoló beállítása a beépített nagy látószög¦
vakuadapter véletlen letörése esetén. ON (be) állásban a nagyítófej helyzetjelz�je villogni
kezd.

� OFF: a manuális beállítás kikapcsolva � ON: a manuális beállítás bekapcsolva

Kijelz�panel háttérvilágítása (15. oldal)
A kijelz�panel háttérvilágításának be- és kikapcsolása.

� ON: bekapcsolás � OFF: kikapcsolás

(Kiemelve az alapbeállítások látszanak)



Magas szint¦ m¦veletek

Ebben a szakaszban az SB-600 készülékkel
alkalmazható, magas szint¦ vakuhasználati
technikákról olvashat.
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A többvakus fényképezés áttekintése

A többvakus fényképezés természetesebb megjelenés¦ képek készítését teszi
lehet�vé több vaku használatával, így hangsùlyosabb lehet a tárgy formája,
illetve eltávolíthatók az árnyékok.
Az alábbi vezeték nélküli többvakus m¦ködések használhatók:

� A különböz� típusú vakum¦veleteket nem lehet együtt használni.
� A CLS rendszer¦ Speedlight vakut alkalmazó vezeték nélküli többvakus üzem neve

�fejlett vezeték nélküli megvilágítás�.
� Vezetékes többvakus fényképezést manuális (M) módban lehet alkalmazni 

CLS-kompatibilis fényképez�gépekkel, illetve nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes
gépekkel.

t F�vaku és távoli vaku(k)

Ez az ùtmutató a fényképez�gépre szerelt vakut, illetve a fényképez�géphez
távvezérl�kábellel (pl. SC-17, SC-28 vagy SC-29) közvetlenül kapcsolt vakut
tekinti f�vakunak. Az összes többi vaku távoli vakunak tekintend�.

Többvakus
fényképezés
Fejlett vezeték
nélküli világítás (60.
oldal)

Többvakus
fényképezés
vezetékek
használatával 
(66. oldal)

Használható
fényképez�gépek
CLS-kompatibilis 
fényképez�gépek

Nincs korlátozás
(TTL többvakus
fényképezés nem
használható
digitális tükörreflexe
s gépeknél)

Használható Speedlight
vakuk
Csak a CLS-kompatibilis
egységek, mint például az
SB-800 és az SB-600.
� Az SB-600 kizárólag távoli

vakuként használható.

A TTL móddal kompatibilis
Speedlight vakuk.
� Az SB-11, SB-14, SB-140 

és az SB-21B vakuk nem
használhatók az F-401/ N4004
és az F-401s/N4004 gépekkel
sem f�vakuként, sem távoli
vakuként.
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vv Megjegyzések a többvakus fényképezéssel kapcsolatban 
(a vezeték nélküli és vezetékes m¦ködésre egyformán érvényes)

� A véletlen exponálás elkerülése érdekében a f�vaku felszerelése, illetve
fényképez�géphez csatlakoztatása el�tt kapcsolja ki a fényképez�gépet és az összes
vakut.

� Az SB-600, SB-800 és az SB-80DX készenléti funkciója kikapcsol, illetve az SB-50DX
készenléti id�tartalma körülbelül egy órára hosszabbodik, ha vezeték nélküli vakumódra
vannak beállítva.

� A távoli vakuk látószögét állítsa szélesebbre, mint a képszög, így a tárgy akkor is
elégséges megvilágítást kap, ha a vakufej szöge nincsen tengelyben a tárggyal. 
(A fejlett vezeték nélküli megvilágítás használatakor a nagyítófej helyzete automatikusan
24 mm-es objektívhez igazodik, kivéve abban az esetben, ha a nagy látószög�
vakuadapter csatlakoztatva van. Ne felejtse el, minél közelebb van a tárgy, annál
szélesebb látószög szükséges.

� A vakufény fordítottan arányos a vaku és a tárgy közötti távolság gyökével. Például ha 
az A vaku és a tárgy közötti távolság 1 m, míg a B vaku 2 méterre van, a két vaku
összesített fényessége: 

A : B = 12 : 22 = 1 : 4 (méterben kifejezve) vagy 3,32 : 6.62 = kb. 11 : 44 (lábban kifejezve)
Ezért az A vaku által nyùjtott megvilágítás négyszer (két lépéssel) nagyobb, mint 
a B vakué.

� A jó eredmény érdekében fontos események fényképezése el�tt érdemes
próbafelvételeket készíteni.

� Használat el�tt feltétlenül olvassa el a fényképez�gép és a vaku(k) használati
ùtmutatóját.
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Vezeték nélküli többvakus fényképezés

Olvassa el az alábbiakat, ha az SB-600 vakut távoli vakuként állítja be Fejlett
vezeték nélküli megvilágítás módban.

● ● ● Vakubeállítás Fejlett vezeték nélküli megvilágítás módban
Állítsa be a fényképez�gépet, a f�vakut és a távoli vakukat az ábrának
megfelel�en.

� Irányelvként a f�- és a távoli vakuk közötti felvételi távolság kb. 10 m vagy kisebb el�re
néz� állásban, és kb. 5-7 m a két oldalon. Ezek a távolságok a környezeti fényt�l
függ�en némileg eltér�ek lehetnek.

� Az egy csoportba tartozó összes távoli vakut egymás közelében helyezze el.

v A f�- és a távoli vakuk beállítása

� A legtöbb esetben a távoli vaku(k) a fényképez�gépnél közelebb legyenek a tárgyhoz,
hogy a f�vaku fénye elérje a távoli vaku(k) fényérzékel�jét. Ez különösen fontos kézben
tartott távoli vaku használata esetén.

� Az adatkommunikáció csak akkor m¦ködhet megfelel�en, ha nincsen akadály a f�- és 
a távoli vakuk között.

� Ügyeljen arra, hogy TTL automatikus vakumódban a távoli vaku fénye ne juthasson
közvetlenül vagy közvetve az objektívbe. Hasonló módon nem juthat fény a f�vaku
fényérzékel�jébe nem TTL automatikus vakumódokban. Máskülönben nem lehet helyes
megvilágítást elérni.

� Az együtt használható távoli vakuk száma nem korlátozott. 
Ha azonban tùl sok fény éri a többi távoli vakuból a f�vaku fényérzékel�jét, lehetetlen 
a helyes m¦ködés. Gyakorlati szempontból a távoli vakuk számát érdemes csoportonként
háromra korlátozni.

� A távoli vakuk stabil elhelyezéséhez használja a tartozék AS-19 vakutalpat.
� Az összes vaku beállítása után feltétlenül végezzen tesztvillantást (20. oldal).

A távoli vaku fényérzékel�jét mindenképpen
a f�vaku felé irányítsa.

B csoport

Kb. 10 m-nél
kevesebb

30°-on 
belül

Körülbelül 5�7 m

Körülbelül 5�7 m

30°-on 
belül

C csoport

A csoport

F�vaku
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● ● ● A vakutalp használata
A távoli vakuk stabil elhelyezéséhez használja a tartozék AS-vakutalpat.
� A talpat akkor is használhatja a Nikon Speedlight vaku elhelyezésére, amikor vezetékes

többvakus fényképezésre használja távoli vakuként (66. oldal).

Elhelyezés a vakutalpon

1 Ugyanùgy helyezze el az SB-600 vakut a talpon,
mintha a fényképez�gép vakupapucsába
csatlakoztatná. Ugyanez érvényes a talpról való
levételre is.

t A távoli vakuk véletlen villantásának megakadályozása

� Ne hagyja bekapcsolva a távoli vakukat. Különben el�fordulhat, hogy a statikus
villamosság kisüléséb�l ered� környezeti elektronikus zaj stb. hatására m¦ködésbe
lépnek.
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Vakupapucsok az SB-15 és
az SB-27 vakukhoz

Vakupapucs (az összes
Speedlight vakuhoz az
SB-15 és az SB-27 típusok
kivételével)

Állványmenet
Beállítási például az
SB-27 használatával
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A vaku használata Fejlett vezeték nélküli világítás üzemmódban

A fejlett vezeték nélküli világítás akkor használható, amikor CLS
funkcióval ellátott Nikon Speedlight vakuk CLS-kompatibilis Nikon
fényképez�géppel együttesen vannak használva. 
Az SB-600 kizárólag távoli vakuként használható.
Ebben a módban a távoli vakukat legfeljebb három csoportba (A, B, C) lehet
sorolni, és a vakumódot, illetve a vakuteljesítmény-kompenzálási értékeket
külön lehet megadni az egyes csoportokhoz, valamint a f�vakuhoz, így 
a megvilágítási teljesítmény automatikusan vezérelhet�.

● ● ● Az SB-600 beállítása távoli vakuként
A fejlett vezeték nélküli világítás használata esetén az SB-600 vaku az Egyéni
beállítások használatával állítható be vezeték nélküli távoli vakumódba (52. oldal).
� A kijelz�panelen megjelenik a P jel.

v Megjegyzések a vakumód beállításával kapcsolatban az SB-600 távoli vakuként
való használatakor

A fejlett vezeték nélküli világítás használatakor a távoli vakuk vakumódját 
a f�vakun állítja be, így az SB-600 távoli vakuként való használatakor ne állítsa 
az SB-600 vakumódját automatikus rekesz (AA) vagy nem TTL automatikus (A)
üzemmódra, mert ezek nem használhatók az SB-600 vakuval. Ilyen beállítás
esetén az SB-600 nem fog villanni.
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● ● ● A távoli vakuk beállításai
A fejlett vezeték nélküli világítási módban a távoli vakukon a következ�
beállításokat adja meg.

Kommunikációs csatorna Jelöljön ki egyet a négy használható csatornából. Ügyeljen
arra, hogy ugyanazt a számù csatornát állítsa be a
f�vakuhoz és a távoli vakukhoz.

Csoport neve Legfeljebb 3 csoport lehet (A, B, C)

� Állítsa be a távoli vakuk vakumódját és vakuteljesítmény-kompenzálási értékét 
a f�vakun.

� Ha a f�vakun vezeték nélküli ismétl�d� villantás van beállítva, a távoli vakuk 
(pl. az SB-600) szintén ismétl� villantást fognak végezni.

� Ha a közelben dolgozó más fényképész ugyanazt a vezeték nélküli beállítást használja,
el�fordulhat, hogy a távoli vakuk véletlenül villantanak, a másik fényképész f�vakujával
szinkronban. Ha ezt el kívánja kerülni, használjon másik csatornaszámot.

� A f�vaku beállításaival kapcsolatos információkat a Speedlight vaku használati
ùtmutatójában találja.

● ● ● Csoport és csatornaszám beállítása a távoli vakukon

1 Nyomja meg a távoli vakun a a gombot 
a villogó csatornaszám megjelenítéséhez, majd 
a i vagy j gomb megnyomásával állítsa be 
a csatornaszámot.
� Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a számù csatornát állítsa

be, mint a f�vakun.

2 Nyomja meg a távoli vakun a a gombot 
a villogó csoportnév megjelenítéséhez, a csoport
beállításához nyomja meg a i vagy a j gombot,
majd nyomja meg a a gombot.
� Távoli vakuk esetében, ha a vakumódnak és 

a vakuteljesítmény-kompenzálási értéknek egyez�nek
kell lennie, helyezze egy csoportba ezeket a vakukat.

v Megjegyzések a Nikon D70 irányító (Commander) módjának
használatával kapcsolatban

A távoli vaku csatornaszámát feltétlenül 3-ra állítsa be, illetve a csoportszámot 
az A csoportra, ha a Nikon D70 beépített vakuját f�vakuként használva
(Commander mód) folytat vezeték nélküli többvakus fényképezést. Ha nem követi
a fentieket, az SB-600 nem fog villantani.
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Vakuhasználat Fejlett vezeték nélküli világítás üzemmódban

● ● ● Példák a vakuhasználatra fejlett vezeték nélküli világítás
módban

Vezeték nélküli többvakus fényképezés Fényképez�gépr�l indított 
(három vakuval) egyetlen villantással

Az M f�vaku világítja meg a tárgyat, miközben az A távoli vaku fénye
visszaver�dik a mennyezetr�l, így megvilágítja a hátteret, és természetesebb
megjelenés¦ kép készíthet�. A B távoli vaku színes zselés sz¦r�vel van ellátva,
így a kandalló meleg érzetét kelti.

A felvétel adatai
� Fényképez�gép: D2H
� Gyùjtótávolság: 25 mm
� F�vaku 

(M egység): SB-800 (D, +1/3
vakuteljesítmény-
kompenzálás)

� Távoli vaku 
(A egység): SB-600 (D, +1/3

vakuteljesítmény-
kompenzálás)

� Távoli vaku 
(B egység): SB-600 (G, 1/16

vakuteljesítmény)

Távoli vaku 
(A egység)

Távoli vaku 
(B egység)

F�vaku 
(M egység)
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1 A fényképez�gép expozíciós módjaként az
Aperture-Priority Auto (A, automatikus rekesz-
el�választás) beállítást válassza ki.

2 Állítsa be a fényképez�gép vakuját CLS
m¦ködésre.
� További tájékoztatást a Speedlight vaku használati

ùtmutatójában talál.

3 Állítsa be az A és B távoli vakukat. Kapcsolja 
be �ket, és ellen�rizze, hogy megjelenik-e 
a készenléti jelz�fény.
� A távoli vakuk elhelyezéséhez használjon állványt

vagy az AS-19 vakutalpat (59. oldal).

4 Állíts az A és B távoli vakukat vezeték nélküli
távoli vakumódba.

5 Állítsa be az A és B távoli vakuk csatornaszámát
1-re.
� Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a számù csatornát állítsa

be, mint a f�vakun.

6 Adja meg az A és B távoli vakuk csoportbeállítását.
� Az A távoli vakut állítsa be az A csoportba, a B távoli

vakut a B csoportba.
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Vakuhasználat Fejlett vezeték nélküli világítás üzemmódban

7 Ellen�rizze, hogy az összes f�- és távoli vakun
világít a készenléti jelz�fény, majd nyomja meg 
a f�vaku h gombját az egységek
tesztvillantásához.
� El�ször a f�vaku villant, majd az A csoportban lév�

vakuk, végül a B csoportban lév�k.

� Ha valamelyik távoli vaku nem villant, módosítsa 
a beállítást a távoli vaku tárgyhoz közelebb állításával,
vagy fényérzékel�jének a f�vaku felé fordításával,
majd az ùj beállítással végezzen tesztvillantást.

� A modellfény használatával ellen�rizheti 
a megvilágítást a tényleges képkészítést megel�z�en
(45. oldal).

8 Végül ellen�rizze a rekeszt és a vaku
hatótávolságát a TTL vakuhasználathoz
hasonlóan, majd exponáljon.
� A TTL vakuhasználat leírását a 17. oldalon találja.

� A vaku m¦ködését a készenléti jelz�fény vagy 
a hangjelzés használatával lehet meger�síteni 
(65. oldal).

t Modellfény fejlett vezeték nélküli világítás módban

Amikor megnyomja a (CLS-t alkalmazó) f�vaku modellfény gombját, a f�vakun
beállított összes távoli vakun m¦ködésbe lép a modellfény. Továbbá, amikor 
a modellfény gombot a kompatibilis fényképez�gépen nyomja meg, a f�vakun
és az összes távoli vakun m¦ködésbe lép a modellfény.
� A modellfény 1 másodpercig m¦ködik.
� A f�vaku és a távoli vakuk egyaránt a beállított vakuteljesítmény-

kompenzálási értéken fognak m¦ködni.
� A fényképez�gép modellfény funkciójának részletes leírását a kompatibilis

fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashatja. 
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Meger�sítés vezeték nélküli többvakus fényképezés során a készenléti jelz�fény vagy hangjelzés használatával

A vezeték nélküli többvakus fényképezésnél a m¦ködést az SB-600 kiegészít�
készenléti jelz�fényének ellen�rzésével, vagy az exponálás alatt és után hallható
hangjelzéssel er�sítheti meg.

● ● ● Az SB-600 készenléti jelz�fényének és hangjelzésének
használata vezeték nélküli távoli vakumódban

Ha az SB-600 készüléket távoli vakuegységként használja, akkor a m¦ködését
a kiegészít� készenléti jelz�fény ellen�rzésével vagy kibocsátott hangjelzések
alapján követheti nyomon. Ez a funkció az Egyéni beállítások módban
kapcsolható be vagy ki (52. oldal).

A vaku m¦ködésének meger�sítése a készenléti jelz�fény vagy hangjelzés
használatával

Kiegészít�
készenléti
jelz�fény

Lassan villog.

Lassan villog,
amikor a
villantás után
befejez�dött 
a töltés.

Gyorsan villog
kb. 3
másodpercig.

Gyorsan villog
kb. 3
másodpercig.

Gyorsan villog,
és ismételten
kialszik kb. 
6 másodpercig.

Hangjelzés

Egy hangjelzés

Két hangjelzés

Hangjelzés 
kb. 3
másodpercig.

Hangjelzés 
kb 3
másodpercig.

Magas és 
mély
hangjelzés
váltakozik kb. 
6 másodpercig.

Távoli vakuF�vaku

Készenléti
jelz�fény

Világít.

Világít, amikor
a villantás után
befejez�dött 
a töltés.

Villog kb. 3
másodpercig.

Világít, amikor
a villantás után
befejez�dött 
a töltés.

�

Vaku állapota

Villantásra kész

Sikeresen villantott

A f�vaku és a távoli vakuk teljes teljesítménnyel
villantottak, a fény esetleg kevés lehetett 
a helyes megvilágításhoz. Használjon szélesebb
rekeszt, és exponáljon ùjra.

A távoli vaku teljes teljesítménnyel villantott, 
a fény esetleg kevés lehetett a helyes
megvilágításhoz. A fényérzékel� nem tudta
megállapítani, hogy mikor kell leállítani 
a villantást a távoli vakuval szinkronban, mivel
vagy magáról a távoli vakuról érkez� er�s
visszaver�dés, vagy egy másik távoli vaku
fénye belekerült a fényérzékel�be. Módosítsa
a távoli vaku irányát vagy helyzetét, majd
exponáljon ùjra.

A távoli vaku nem TTL automatikus
vakumódra van beállítva a f�vakun. Állítsa
vissza a vakumódot a D, a manuális G vagy
ismétl�d� villantási q módba. Ugyanez
érvényes, ha a f�vaku jelzését nem lehet
megfelel�en venni.
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Többvakus fényképezés vezetékek használatával

Az SB-600 vezetékek használatával történ� többvakus fényképezéshez a TTL
automatikus vakumóddal kompatibilis Speedlight vakukkal tud együttm¦ködni.
� Ha távoli vakuként készenléti funkcióval rendelkez� Speedlight vakut használt, ügyeljen

arra, hogy a készenléti funkció ki legyen kapcsolva, vagy az Egyéni beállítások
használatával adjon meg kell� hosszùságù készenléti id�tartamot.

� Nem ajánlott az SB-50DX és az SB-23 egységek használata távoli vakuként, mivel nem
lehet kikapcsolni rajtuk a készenléti funkciót.

� Az SB-11, SB-14, SB-140 és az SB-21B vakuk nem használhatók az F-401/N4004 és 
F-401s/N4004s gépekkel sem f�vakuként, sem távoli vakuként.

� Ez a mód valamennyi fényképez�géppel használható.
� A CLS-kompatibilis fényképez�gépek és a nem CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes

gépek esetén csak a manuális üzemmód lehetséges.

● ● ● Ne felejtse el kikapcsolni a f�vakun a felmér�
el�villantások beállítását

Amikor TTL módban készít vezetékek használatával többvakus felvételt, 
az alább leírt módszerek egyikével kapcsolja ki a f�vaku felmér� el�villantási
beállítását. A felmér� el�villantás helytelen megvilágítást eredményezhet.

� Állítsa be az SU-4 típusù, vezeték
nélküli vakumódot.

� Állítsa be a vezeték nélküli vakumódot.

� Állítsa a vakumódot az általános TTL
vakuzási módra.

� Fordítsa felfelé a vaku fejét.
� Ne CPU típusù objektívet használjon.

� A fényképez�gép expozíciós módjaként
válassza a manuális (M) beállítást.

� Kapcsolja ki a f�vakun a felmér� el�villantást, ha SU-4 típusù vezeték nélküli
többvakus fényképezéshez az SB-600 vakut használja f�vakuként. Részletes
ismertetést az SU-4 vezeték nélküli vakuvezérl� és a többvakus üzemmódra
alkalmas vakuk (pl. az SB-800) használati ùtmutatójában talál.

SB-800

SB-80DX, SB-50DX
SB-800, SB-600, SB-80DX, 
SB-50DX, SB-28, SB-28DX, 
SB-27, SB-26, SB-25

Beépített vaku
(F80- sorozat/N80- sorozat, 
F75- sorozat/ N75- sorozat, 
F70- sorozat/N70)
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● ● ● A vezetékek használatával csatlakoztatható vakuk
maximális száma

� A f�vakuval együtt összesen öt egységet lehet használni többvakus fényképezéshez
összesen 10 m kábelhosszal.

� Ügyeljen arra, hogy a vakuknak az alábbi táblázat alapján összesített együtthatói 
ne haladják meg a 20-at 20°C h�mérsékleten, illetve a 13-at 40°C h�mérsékleten.

� Ha az összesített érték meghaladja az említett értékeket, nem fog tudni másodszor is
exponálni az els� után.
Ebben az esetben kapcsolja ki az összes vakut, és csökkentse a csatlakoztatott vakuk
teljes számát.

Speedlight (Vaku) Együttható

SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29, SB-29s, SB-28, 
SB-28DX, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-14, SB-11, SB-140 1

SB-23, SB-21, SB-17, SB-16, SB-15 4

SB-22 6

SB-20 9

● ● ● Megjegyzések a vezetékek használatával való többvakus
fényképezéssel kapcsolatban

� Használat el�tt feltétlenül olvassa el a fényképez�gépek, vakuk és tartozékok használati
ùtmutatóját.

� Ha a távoli vakukon nincsen több vakucsatlakozó, használhatja a külön kapható AS-10
vakukeretet.

� A távoli vakuk állványra rögzítéséhez használhatja a külön kapható AS-10 vakukeretet.
� Az SB-600 vaku egynél több távoli vakuhoz kapcsolására használja a külön kapható TTL

többvakus távvezérl�kábelek (SC-27, SC-26, SC-19 vagy SC-18) valamelyikét.
� A vezetékek használatával végzett többvakus fényképezést két módban lehet

végrehajtani: (1) TTL többvakus mód; és (2) Manuális többvakus mód. Mindazonáltal
nem javasolt a többvakus fényképezés manuális módban, mert nehéz helyes
megvilágítást elérni.
A TTL automatikus vakumóddal kompatibilis fényképez�gépeknél a TTL automatikus
vakumódot érdemes használni.

� A helyes megvilágítás eredmény érdekében fontos események fényképezése el�tt
készítsen próbafelvételeket.
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Rendszertérkép több TTL-vaku vezetékes használatához

� Az SB-11, SB-14, SB-140 és az SB-21B vakuk nem használhatók az F401/N4004 és 
F-401s/N4004s gépekkel sem f�vakuként, sem távoli vakuként.

SC-24

SB-21ASB-16A SB-17

SC-14

SB-11

SC-23

SB-14
SB-140

SB-16B SB-25 SB-26SB-24

SC-17/
28

AS-17

SB-29/29sSB-28/
28DX

SB-800SB-80DX

Master flash unit

V-type Sync Cord
Items marked      on page 68 are
connected to item      on page 69.

Group I

Group V
F-501/N2020, 
F-401s/N4004s, 
F-401/N4004
F-301/N2000

Group III
F-601/N6006, F-601M/N6000

Group II
F4-Series
(with DW-20/DW-21)

F4-Series
(with DA-20/DP-20)
F65-Series/N65-Series
F-801s/N8008s
F-801/N8008
Pronea 600i/6i

Group VII
F3-Series

Group IV
F60-Series/N60
F50-Series/N50
F-401X/N5005

Group VI
FM3A, FA, FE2

Nikonos V

F5 (with DA-30/DP-30)
F100
F90X/N90s
F90-Series/N90
F80-Series/N80-Series
F75-Series/N75-Series
F70-Series/N70

F5 (with DW-30/DW-31)
SB-21B

SB-15 SB-27SB-22 SB-22sSB-20 SB-23 SB-30 SB-50DX SB-600
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Ha az SB-600 a fényképez�gép papucsára van szerelve, a vakufejet döntheti
vagy elfordíthatja a mennyezetr�l vagy a falról visszavert fényhatás eléréséhez. 
Ez jól használható technika bels� fényképezéskor, mivel a lágyabb árnyékok
miatt természetesebb megjelenés¦ek lesznek a képek.

Fényképezés visszavert fénynél Normál villantás

A felvétel adatai: A felvétel adatai:
� Fényképez�gép: D2H � Fényképez�gép: D2H
� Gyùjtótávolság: 60 mm � Gyùjtótávolság: 60 mm
� Vaku: SB-600 D beállítással � Vaku: SB-600 D beállítással
� Rekesz: f/8 � Rekesz: f/9
� Felvételi távolság: Kb. 4 m � Felvételi távolság: Kb. 4 m

A vakufej döntése
A mennyezetr�l való hatékony visszaver�dés
érdekében fordítsa a vaku fejét felfelé legalább
50°-os szögben. Közben ügyeljen arra, hogy 
a vakufejb�l jöv� fény ne világítsa meg
közvetlenül a tárgyat.
� A legjobb eredményt ùgy lehet elérni, ha a vakufej

1-2 m-re van a tükröz� felülett�l.

A tükröz� felület kiválasztása
Színes fényképezés esetén a fény
visszaveréséhez válasszon fehér vagy 
er�sen fényvisszaver� felületet.
Különben a képeknek a visszaver� felület 
színe természetellenes árnyalatot ad.

90°

50°

Fényképezés visszavert fénynél
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1 A fényképez�gép expozíciós módjaként az
Aperture-Priority Auto (A, automatikus rekesz-
el�választás) vagy a Manual (manuális, M)
beállítást válassza ki.

2 A fényképez�gép fénymérési rendszere számára
a Matrix Metering (mátrix mérés) Y vagy 
a Center-Weighted Metering (Középre sùlyozott)
W beállítást adja meg.

3 Állítsa a vakumódot a TTL automatikus
vakumódra.

4 Állítsa be a fényképez�gépen a rekeszt.
� A visszaver�d� fény használatánál 2 és 3 egység

között lehet a fényveszteség, ezért érdemes szélesebb
rekeszt használni.

5 Igazítsa be a vakufejet.

6 Gy�z�djön meg arról, hogy a készenléti jelz�fény
bekapcsolt, majd fényképezzen.
� Ha a vaku maximális teljesítménnyel villantott, és

ennek ellenére alulexponálás történhetett, az SB-600
készenléti jelz�fénye kb. 3 másodpercig villog.
Ellensùlyozásképpen használjon szélesebb rekeszt,
vagy helyezkedjen közelebb a tárgyhoz, és
fényképezze ùjra.
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Fényképezés visszavert fénynél

● ● ● A vakufej beállítása
Az ábrán látható módon döntse vagy forgassa az SB-600 vakufejét a vakufej
rögzít�gombjának megnyomásával, és igazítsa a vakufejet a környezetnek vagy
kreatív elképzeléseinek megfelel� helyzetbe.

A vakufej d�lés- és forgásszögei
Az SB-600 feje 0° - 90° között dönthet�, vízszintesen
balra 180°, jobbra 90° mértékben forgatható.
� A vakufejet a megjelölt szögek valamelyikébe állítsa be ùgy,

hogy egy kattanást halljon.
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A vaku használata közeli témák fényképezésekor

A beépített széles látószög¦ vakuadapter használatával közeli témákat 
lehet fényképezni. A beépített széles látószög¦ vakuadapter a villanófényt 
az árnyékok lágyítása érdekében szétszórja. Ha az SB-600 vakut 
a fényképez�gépr�l levéve használja, természetesebb megjelenés¦ közeli
képeket készíthet.
� Közeli villanófényes felvételek készítésénél mindenképpen használja a nagy látószög¦

vakuadaptert.
� Ha hosszù objektívet használ, ügyeljen arra, hogy a vaku fényét ne takarja el az objektív

szára.
� A közeli fényképezésnél a fényhelyzetb�l, a használt objektívb�l , gyùjtótávolság-

beállításból adódóan el�fordulhat, hogy a kép széle beleolvad a háttérbe. Ezért fontos
feladat fényképezése el�tt készítsen próbafelvételeket.

Felvétel két vaku használatával Felvétel egy fényképez�gépre 
(fényvisszaver�dés oldalról és fentr�l) szerelt vakuval

A felvétel adatai: A felvétel adatai:
� Fényképez�gép: D2H � Fényképez�gép: D2H
� Gyùjtótávolság: 50 mm � Gyùjtótávolság: 50 mm
� F�vaku: SB-800 D beállítással � F�vaku: SB-800 D beállítással
� Távoli vaku: SB-600 D beállítással � Rekesz: f/10
� Rekesz: f/20 � Felvételi távolság: Kb. 1,5 m
� Felvételi távolság: Kb. 1,5 m

Példa két vaku használatával
készült közeli felvételre
A két vakuból jöv�, oldalsó és fels�
visszaver�dés eltünteti az árnyékokat
a háttérb�l, és lágyítja a tárgy
megjelenését.F�vaku

Távoli
vaku

Használja az SC-29, SC-28
vagy SC-17 kábelek egyikét.

Visszaver�dés
a mennyezetr�l
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1 A fényképez�gép expozíciós módjaként az
Aperture-Priority Auto (A, automatikus rekesz-
el�választás) vagy a Manual (manuális, M)
beállítást válassza ki.

2 A fényképez�gép fénymérési rendszere számára
a Matrix Metering (mátrix mérés) Y vagy 
a Center-Weighted Metering (középre sùlyozott)
W beállítást adja meg.

3 Az SB-600 vakumódját állítsa TTL automatikus
vakumódra.

4 Óvatosan hùzza ki a beépített széles látószög¦
vakuadaptert, és helyezze a vakufej fölé.
� A vakufej helyzete automatikusan 14 mm-re áll be 

a beépített széles látószög¦ vakuadapter
használatakor.

� A széles látószög¦ vakuadapter visszahelyezéséhez
nyissa fel, és tolja be a vakufejbe ütközésig.

5 Gy�z�djön meg arról, hogy a készenléti jelz�fény
bekapcsolt, majd fényképezzen.
� Ha a vaku maximális teljesítménnyel villantott, és

ennek ellenére alulexponálás történhetett, az SB-600
készenléti jelz�fénye kb. 3 másodpercig villog.
Ellensùlyozásképpen használjon szélesebb rekeszt,
vagy helyezkedjen közelebb a tárgyhoz, és
fényképezze ùjra

A vaku használata közeli témák fényképezésekor
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● ● ● A rekesz beállítása
A rekeszt ezt az egyenletet és a táblázatot használva számítsa ki. A helyes
expozíció biztosítása érdekében használjon kisebb rekeszt az egyenlet alapján
számoltnál.

ISO-érzékenység 25 50 100 200 400 800 1000

Együttható (m) 1,4 2 2 4 4 5,6 5,6

Például ISO 100-as érzékenység és 0,5 m távolságù tárgy esetén, a széles
látószög¦ vakuadapter használatával a javasolt rekesz:

Így legalább f/4 vagy még kisebb rekeszt kell használnia, pl. f/5,6 vagy f/8
beállítást.

u 0,6 m-nél közelebbi tárgy fényképezése esetén

Az SB-600 vakut a fényképez�géphez csatlakoztatva nem lehet a tárgy
megfelel� megvilágítását elérni. Ebben az esetben használja az SB-600 vakut 
a fényképez�gépr�l levéve, a külön kapható TTL távvezérl�kábelt az alábbi
ábra szerint csatlakoztatva.

� Do vakum¦ködésnél, ahol felmér� el�villantások történnek, elképzelhet�, hogy nem lehet
helyes expozíciót elérni, ha az SB-600 vakut D/G típusù CPU objektívvel használja, mert
a vaku az objektívt�l származó adatokat használja. Ebben az esetben a fényképez�gépet
(A) és az SB-600 vakut (B) helyezze egyenl� távolságra a tárgytól.

� Ha F5 fényképez�gépet használ a DW-30 vagy DW-31 fokozott nagyításù keres�vel,
vagy F4 fényképez�gépet használ a DW-20 vagy DW-21 fokozott nagyításù keres�vel,
akkor az opcionális SC-24 TTL távvezérl� vezeték helyett használja az SC-17-et.

f/érték ≥ 2 ÷ 0,5 = 4 (méterben)
f/érték ≥ 6,6 ÷ 1,6 = kb. 4 (lábban megadva)

f/érték ≥ együttható ÷ vaku-tárgy távolság

A

B

Használja az SC-29, SC-28 vagy SC-17 kábelek egyikét.



Használja a kulcsszám-táblázatot és az egyenletet a leghosszabb
hatótávolság kiszámításához az egyes nagyítófej-pozícióknak
megfelel�en.

D (vaku leghosszabb hatótávolsága) 
= kulcsszám ÷  f/érték (rekesz)

Mutatószám (m) 1/300-os TTL nagy zársebesség¦ 
vakuszinkronnal

ISO Nagyítófej helyzete (mm)
érzékenység 14* 24 28 35 50 70 85

25 2,9 4,7 5,1 5,6 6,6 7,3 8
50 4,0 6,7 7,2 8 9,3 10,3 11,4

100 5,7 9,4 10,1 11,3 13,1 14,5 16
200 8 13,2 14,1 15,8 18,3 20 22,4
400 11,4 18,8 20,2 22,6 26,2 29 32
800 16 26,3 28,3 31,6 36,7 40,6 44,8

*A nagy látószög¦ vakuadapter használatával

� Például ha ISO 100 érzékenységgel, 35 mm-es nagyítófej-állással és f/5.6
rekesszel fényképez:

D = 11,3 ÷ 5,6 (f/érték) = 2,0 (méterben) 
(vaku leghosszabb hatótávolsága)

D = 37 ÷ 5,6 (f/érték) = 6,6 (lábban) 
(vaku leghosszabb hatótávolsága)

76

A vaku használata 1/300-os TTL nagy 
zársebesség vakuszinkronnál (csak F5 esetén)
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Az SB-600 vakuval alkalmazható TTL automatikus vakumódok

A rendelkezésre álló TTL automatikus vakumódok a használatban lév�
fényképez�gépt�l/objektívt�l/expozíciós módtól/fénymérési rendszert�l függnek.
Az alábbi táblázatok az SB-600 TTL módjelzéseit mutatják be, valamint az
azoknak megfelel�, az adott vaku használati ùtmutatójában alkalmazott
jelzéseket a vaku nem CLS-kompatibilis fényképez�gépekkel történ� használata
során.
� A fényképez�gép beállításairól és funkcióiról annak használati ùtmutatójában olvashat.

A TTL/D-TTL automatikus vakumóddal kompatibilis fényképez�gépek
Fényké- Fényképe- TTL mód Aktuális TTL Expozíciós Fénymérési Objektív
pez�gép z�gép módkijelzés mód rendszer
csoport

D1 sorozat Do CDE*1 P/S/A/M YW CPU objektív (D/G típus)
Do CDE*2 P/S/A/M YW CPU objektív (kivétel: D/G típus)
Do CDF A/M W Nem CPU objektív
D CD P/S/A/M YWX CPU objektív
D CD A/M WX Nem CPU objektív

D100 Do CDE*1 P/S/A/M YW CPU objektív (D/G típus)
Do CDE*2 P/S/A/M YW CPU objektív (kivétel: D/G típus)
D CD P/S/A/M YWX CPU objektív
D CD M WX Nem CPU objektív

*1: Digitális tükörreflexes fényképez�gépekhez való 3D többérzékel�s kiegyenlít� derítés beállítva.
*2: Digitális tükörreflexes fényképez�gépekhez való többérzékel�s kiegyenlít� derítés beállítva

F5 Do CDE*2 P/S/A/M YW CPU objektív (D/G típus)
F100 Do CDE*3 P/S/A/M YW CPU objektív (kivétel: D/G típus)

Do CDF A/M W Nem CPU objektív
D CD P/S/A/M YWX CPU objektív
D CD A/M WX Nem CPU objektív

F90X/N90s Do CDE*2 P/S/A/M YWX CPU objektív (D/G típus)*1

F90 sorozat/ Do CDE*3 P/S/A/M YWX CPU objektív (kivétel: D/G típus)
N90 Do CDF A/M WX Nem CPU objektív
F70 sorozat/ D CD P/S/A/M YWX CPU objektív*1

N70 D CD A/M WX Nem CPU objektív
*1: Az A és az M expozíciós módok G típusù objektívekkel nem használhatók. 
*2: 3D többérzékel�s kiegyenlít� derítés beállítva. *3: Többérzékel�s kiegyenlít� derítés beállítva.

Expozíciós mód
P : Programozott automatikus
S : Automatikus zársebesség-el�választás
A : Automatikus rekesz-el�választás
M : Manuális
TTL/D-TTL automatikus vakumód
DE : TTL többérzékel�s automatikus

kiegyenlít� derítés
DF : Mátrix kiegyenlít� derítés, középre

sùlyozott derítés/szpot derítés
D : Általános TTL vakuhasználat

Fénymérési rendszer
Y: Mátrix
W: Középre sùlyozott
X: Szpot

CDE : TTL többérzékel�s automatikus
kiegyenlít� derítés digitális SLR-hez

CDF : Középre sùlyozott derítés digitális
SLR-hez

CD : Általános TTL vakuhasználat digitális SLR-hez

A CLS
rendszerrel
nem
kompatibili
sdigitális
SLR-ek

I
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Fényké- Fényké- TTL mód Aktuális TTL Expozíciós Fénymérési Objektív
pez�gép pez�gép módkijelzés mód rendszer
csoport

F80 sorozat/ Do DE*2 P/S/A/M YW CPU objektív (D/G típus)
N80 sorozat Do DE*3 P/S/A/M YW CPU objektív (nem D/G típusù AF)

D D P/S/A/M YWX CPU objektív

D D M WX Nem CPU objektív*1

F75 sorozat/ Do DE*2 P/S/A Y CPU objektív (D/G típus)
N75 sorozat Do DE*3 P/S/A Y CPU objektív (nem D/G típusù AF)

D D P/S/A/M W CPU objektív

D D M W Nem CPU objektív*1

*1: A fényképez�gép fénymér�je nem használható. A rekeszértéket az objektív rekeszbeállító gy¦r¦jének
használatával állítsa be.

*2: 3D többérzékel�s kiegyenlít� derítés van beállítva.  *3: Többérzékel�s kiegyenlít� derítés van beállítva.

F4 sorozat Do DF P/S/A/M Y CPU objektív*1

Do DF A/M Y Nem CPU objektív*2

Do DF*3 P/S/A/M W CPU objektív*1

Do DF*3 A/M W Nem CPU objektív

D D P/S/A/M YWX CPU objektív*1

D D A/M YWX Nem CPU objektív
*1: Az A és az M expozíciós módok G típusù objektívekkel nem használhatók.
*2: Csak AI-S, AI és E sorozatù objektív használható.  *3: Középre sùlyozott derítés van beállítva.

F65 sorozat/ Do DF P/S/A Y CPU objektív
N65 sorozat D D P/S/A/M YW CPU objektív*1

D D M W Nem CPU objektív*2

*1: Az M expozíciós mód beállításakor a fénymérés automatikusan középre sùlyozott lesz.
*2: A fényképez�gép fénymér�je nem használható. A rekeszértéket az objektív rekeszállító gy¦r¦jének

használatával állítsa be.

F-801s/ Do DF P/S/A/M Y CPU objektív*1

N8008s Do DF*3 P/S/A/M WX CPU objektív*1/*2

F-801/
Do DF*3 A/M WX Nem CPU objektív*2

N8008
D D P/S/A/M YWX CPU objektív*1/*2

D D A/M WX Nem CPU objektív*2

*1: Az A és az M expozíciós módok G típusù objektívekkel nem használhatók.
*2: Az F-801/N8008 fényképez�gépekkel nem lehetséges a szpot fénymérés.
*3: Középre sùlyozott derítés/szpot derítés van beállítva.

Pronea Do DF P/S/A/M Y CPU objektív
600i/6i D D P/S/A/M YWX CPU objektív

D D M WX Nem CPU objektív*1

*1: A fényképez�gép fénymér�je nem használható. A rekeszértéket az objektív rekeszállító gy¦r¦jének
használatával állítsa be.
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Az SB-600 vakuval alkalmazható TTL automatikus vakumódok

Fényké- Fényké- TTL mód Aktuális TTL Expozíciós Fénymérési Objektív
pez�gép pez�gép módkijelzés mód rendszer
csoport

F-601/ D D P/S/A/M Y CPU objektív (kivétel: G típus)*1

N6006 D D P/S/A/M WX CPU objektív (kivétel: G típus)*1

D D A/M WX Nem CPU objektív*1

D D P/S/A/M YWX CPU objektív (kivétel: G típus)*2

D D A/M WX Nem CPU objektív*2

*1: Csak a D jelzés jelenik meg az SB-600 kijelz�paneljén. Ha a fényképez�gép
kijelz�paneljén megjelenik a F jelzés, akkor a mátrix kiegyenlít� derítés vagy a középre
sùlyozott derítés/szpot derítés kerül kiválasztásra.

*2: Az M expozíciós mód beállításakor a fénymérés automatikusan középre sùlyozott lesz.

F-601M/ D D P/S Y CPU objektív*1

N6000 D D P/S W CPU objektív*1

D D A/M W Nem CPU objektív*1

D D P/S YW CPU objektív
D D A/M W Nem CPU objektív

*1: Csak a D jelzés jelenik meg az SB-600 kijelz�paneljén. Ha a fényképez�gép
kijelz�paneljén megjelenik a F jelzés, akkor a mátrix kiegyenlít� derítés vagy a középre 
sùlyozott derítés/szpot derítés kerül kiválasztásra.

F60 sorozat/N60 D D*1 P/S/A Y CPU objektív
F50 sorozat/N50 D D*2 M W CPU/nem CPU objektív
F-401x/N5005
F-501/N2020 D D*3 P W CPU*4/nem CPU objektív*5

F-301/N2000 D D A/M W CPU*4/nem CPU objektív
*1: Mátrix kiegyenlít� derítés van beállítva.  *2: Középre sùlyozott derítés/szpot derítés van
beállítva.  *3: Programozott TTL automatikus vakumód van beállítva.  
*4: G típusù Nikkor objektívek nem használhatók. Az F3AF-hez való Nikkor objektívek
használhatók. *5: Csak AI-S, AI és E sorozatù objektív használható.

F-401s/N4004s D D*2 P/S Y CPU objektív
F-401/N4004 D D A/M YW CPU objektív*1

D D M W Nem CPU objektív
*1: Az M expozíciós mód beállításakor a fénymérés automatikusan középre sùlyozott lesz.
*2: Programozott TTL automatikus vakumód van beállítva.

FM3A D D A/M W CPU (kivétel: G típus)/nem CPU objektív
FA D D P/A/M YW CPU (kivétel: G típus)/nem CPU objektív*1

FE2 D D A/M W CPU (kivétel: G típus)/nem CPU objektív*1

Nikonos V D D A/M W CPU (kivétel: G típus)/nem CPU objektív*1/*2

F3 sorozat D D A/M W CPU (kivétel: G típus)/nem CPU objektív*3

*1: A normál TTL vakumód nem használható, ha a zársebesség beállítása M250 vagy B (bulb)
az FA, FE2, illetve az M90 termékekhez Nikonos V fényképez�gépek esetén.

*2: Külön beszerezhet� szinkronvezeték szükséges.
*3: A külön beszerezhet� AS-17 TTL vakucsatlakozó szükséges.

III

IV

V

VI
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● ● ● Tartozékok többvakus rendszerekhez

SC-29/28/17 TTL távvezérl�-vezeték (kb. 1,5 m)
SC-24 TTL távvezérl�-vezeték (kb. 1,5 m)
Az SC-29/SC-28/SC-17/SC-24 TTL távvezérl�-vezetékek
lehet�vé teszik a TTL automatikus vakumódok használatát,
amikor az SB-600 a fényképez�gépr�l leválasztva m¦ködik.
A vakupapucson egy állványmenet és két TTL vakucsatlakozó
van. Az SC-24 TTL távvezérl�-vezeték a DW-30 vagy 
a DW-31 fokozott nagyításù keres�vel ellátott F5
fényképez�gépekhez, valamint a DW-20 vagy DW-21 fokozott
nagyításù keres�vel ellátott F4 fényképez�gépekhez
használható. Az SC-29 AF-segédfény funkciót tartalmaz. 
(Az SC-29 nem rendelkezik TTL többvakus csatlakozóval.)

SC-26/18 TTL többvakus távvezérl�-vezeték (kb. 1,5 m)
SC-27/19 TTL többvakus távvezérl�-vezeték (kb. 3 m)
Az SC-18/SC-19/SC-26/SC-27 többvakus távvezérl�-
vezetékekkel kényelmesen összekapcsolható az SB-600 
az SC-28, SC-17 vagy AS-10 vakucsatlakozókkal TTL
többvakus m¦ködéshez.

AS-10 TTL vakukeret
Olyankor használja az AS-10 adaptert, amikor háromnál több
vakut kapcsol össze egy TTL többvakus rendszerben, illetve
ha a távoli vakukon nincs csatlakozó a többvakus fotózáshoz.
Az AS-10 kereten egy állványmenet és három TTL
vakucsatlakozó található a többvakus fotózáshoz.

AS-17 TTL vakucsatlakozó F3 sorozatú
fényképez�gépekhez
Ez az F3 sorozatù fényképez�gépekhez kifejlesztett adapter
lehet�vé teszi az SB-600 vakuhoz hasonló, ISO-típusù (nem
az F3-hoz való) rögzít�talppal ellátott Nikon vakuk használatát
a TTL vakumódhoz.

SK-7 keret
Ez a fémkeret rögzít�csavarokkal rendelkezik, és lehet�vé
teszi a fényképez�gép és a vaku egymás melletti
elhelyezését. Az SB-600 vaku a külön beszerezhet� AS-10
TTL vakuadapter használatával rögzíthet� az SK-7 kerethez.

SK-E900 keret többvakus fotózáshoz
(Az SK-E900 kerethez egy AS-E900 többvakus adapter is tartozik)
AS-E900 adapter többvakus fotózáshoz
Az SB-600 többvakus rendszerben is használható Nikon
COOLPIX 900 sorozatù digitális fényképez�gépekkel, ha 
a COOLPIX fényképez�gépet az SK-E900 kerethez, az 
SB-600 vakut pedig az ASE900 adapterrel a COOLPIX
vakucsatlakozójához csatlakoztatja (30. oldal).
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Külön beszerezhetŒ tartozékok

SC-29
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Külön beszerezhet� tartozékok

● ● ● Egyéb tartozékok

AS-19 vakutalp
Megegyezik az SB-600 tartozékával.

SJ-1 színes zselész¦r� készlet
A vakut a külön kapható SJ-1 színes zselész¦r� készlettel
használva a fény színét lehet kiegyensùlyozni, illetve 
a témához konkrét színeket lehet adni.
A külön kapható SJ-1 színes zselész¦r� készlet összesen 
20 darab, nyolcféle típusù sz¦r�t tartalmaz.
� FL-G1 (fénycs�világításhoz) � FL-G2 (fénycs�világításhoz)
� TN-A1 (izzólámpa/volfrámszálas világításhoz)
� TN-A2 (izzólámpa/volfrámszálas világításhoz)
� KÉK � SÁRGA � VÖRÖS � BOROSTYÁN
� A színes zselész¦r�k id�vel elhasználódnak. Amikor ez

bekövetkezik, a készletben lév� tartalék sz¦r�kkel cserélheti
ki �ket.

t A színes zselész¦r�k használata digitális
fényképez�gépekkel

Cél

A vaku fényét a fénycsöves megvilágításnak 
megfelel�en egyensùlyozza ki
A vaku fényét az izzólámpás/volfrámszálas 
fényforrásnak megfelel�en egyensùlyozza ki
A vaku által kibocsátott fény színének 
módosításával érdekes hatásokat hoz létre

t A vaku fényének kiegyensúlyozása

� Ha digitális fényképez�gép használata esetén fénycsöves megvilágításban készít villanó-
fényes képeket, és közben a fényképez�gép fehéregyensùlya �Flash� (vaku) beállításon
van, a vakuval megvilágított f� téma megfelel�en jelenik meg. A háttér azonban zöld
szín¦vé válik. Ennek ellensùlyozására az FL-G1 (zöld) zselész¦r� használatával a vaku
fénye a fénycs� fényével megegyez� szín¦re alakítható; a fényképez�gép fehéregyensùly-
beállításaként ilyenkor a �Fluorescent� (fénycs�) értéket kell kiválasztani. A megfelel�
sz¦r� használatával hasonló eljárást lehet követni az izzólámpás/
volfrámszálas fényben készült villanófényes felvételek készítésekor. Ebben az esetben 
a fehéregyensùly beállításaként az �Incandescent� (Izzólámpa) lehet�séget kell választani.

� Fehéregyensùly funkcióval rendelkez� digitális fényképez�gépeken használható. 
Az SB-600 vakun nem lehet a fehéregyensùlyt állítani. Válassza ki a megfelel�
fehéregyensùly-beállítást a digitális fényképez�gépen. 
További tájékoztatást a fényképez�gép használati ùtmutatójában olvashat.

Zselész¦r�

FL-G1, FL-G2

TN-A1, TN-A2

kék, sárga, vörös,
borostyán

A fényképez�gép fehéregyensúly-beállítása:

Fluorescent (Fénycs�)

Incandescent (Izzó)

Flash (Vaku)
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FIGYELMEZTETÉS
A vaku tisztításához soha ne használjon hígítót, benzint vagy más aktív
hatóanyagot, mivel azok károsíthatják a vakut vagy tüzet okozhatnak.
Ezek az anyagok az egészségre is káros hatással lehetnek.

● ● ● Tisztítás
� A por és más szennyez�dések eltávolításához használjon légfùvós porecsetet, majd

törölje át az SB-600 vakut tiszta, puha ruhával. Ha az SB-600 vakut sós víz közelében
használta, akkor a só eltávolításához törölje át a vakut egy puha, tiszta vízzel enyhén
megnedvesített ruhával, majd száraz ruhával.

� Ritka esetekben a kijelz�panel a környezeti statikus elektromosságtól bekapcsolhat vagy
elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A kijelz�panel szokásos m¦ködése hamarosan
visszaáll.

� Ne ejtse le az SB-600 vakut és ne üsse kemény felületnek, mert ez károsíthatja 
a precíziós alkatrészeket. Ne tegye ki a kijelz�panelt nagy nyomásnak.

● ● ● Tárolás
� A magas páratartalom, a rozsdásodás és penészedés miatti károsodások elkerüléséhez

az SB-600 vakut h¦vös, száraz helyen tárolja.
� Tartsa távol az SB-600 vakut az olyan vegyszerekt�l, mint a kámfor vagy a naftalin.

Ne tegye ki az SB-600 vakut a TV-k és rádiók mágneses sugárzásának.
� Ne használja és ne hagyja az SB-600 vakut nagyon meleg helyeken, például f¦t�testek,

t¦zhelyek közelében, mivel ez károsodást okozhat.
� Ha két hétnél hosszabb ideig nem használja az SB-600 vakut, akkor vegye ki bel�le 

az elemeket, az esetleges szivárgás okozta meghibásodások elkerüléséhez.
� Havonta egyszer vegye el� az SB-600 vakut, tegye bele az elemeket, és villantson vele

néhányszor a kondenzátor ùjraformázásához.
� Ha az SB-600 vakut szárítószerrel együtt tárolja, alkalmanként cserélje ki a szárítószert,

mivel az egy id� után elveszíti nedvszívó képességét.

● ● ● Az üzemeltetés helye
� A h�mérsékletben bekövetkez� nagymérték¦ változás páralecsapódást okozhat az

SB-600 belsejében. Ha az SB-600 vakut nagyon meleg helyr�l nagyon hidegre viszi
(vagy fordítva), akkor el�tte tegye a vakut egy légmentesen lezárható (például
m¦anyagból készült) tasakba. Hagyja benne egy ideig, majd fokozatosan tegye ki 
az SB-600 vakut a küls� h�mérsékletnek.

� Ne tegye ki az SB-600 vakut er�s mágneses terek vagy rádióhullámok � például
televíziók, nagy feszültség¦ áramfejleszt�k � hatásának, mivel ez meghibásodást
okozhat.
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Tanácsok a vaku karbantartásához
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Megjegyzések az elemek kezelésér�l

● ● ● Használható elemek
Az alábbi típusù (1,5 V vagy alacsonyabb feszültség¦) AA-méret¦ ceruzaelemek
használhatók:
� A nagy teljesítmény¦ mangánelemek használata nem javasolt.

Alkáli-mangán (1,5 V)/ nikkel (1,5 V) elemek
Nem tölthet�k. Soha ne próbálja akkumulátortölt�ben feltölteni ezeket 
az elemeket. Ellenkez� esetben felrobbanhatnak.

Lítiumelemek (1,5 V)
Nem tölthet�k. Soha ne próbálja akkumulátortölt�ben feltölteni ezeket 
az elemeket. Ellenkez� esetben felrobbanhatnak.
� Az elemek m¦szaki adataitól függ�en a tùlzott felmelegedés esetén aktiválódik egy

biztonsági áramkör, amely megszakítja az áramellátást. Ez leggyakrabban ismétl�
vakuzás esetén fordul el�. Az elemek leh¦lés után tovább használhatók.

NiCd elem (újratölthet�, 1,2 V) /Ni-MH (újratölthet�, 1,2 V)
Újratölthet�. A töltés el�tt figyelmesen olvassa át az akkumulátorok és 
az akkumulátortölt� használati ùtmutatóit.

● ● ● Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban
� A vaku nagy mennyiség¦ energiát fogyaszt, ezért el�fordulhat, hogy a tölthet�

akkumulátorok nem m¦ködnek megfelel�en, amikor kezdik elérni a gyártó által
feltüntetett élettartamuk végét vagy a ùjratöltések maximális számát.

� Az elemek cseréjekor mind a négy egységet egyszerre cseréje le. Ne keverjen különböz�
típusù, illetve ùj és használt elemeket.

� Az elemek behelyezése el�tt kapcsolja ki a vakut; soha ne keverje össze az elemek
polaritását.

� Ha az elemek érintkez�i szennyezettek, használat el�tt tisztítsa meg azokat, mivel 
a szennyez�dés hibás m¦ködést okozhat.

� Alacsony h�mérsékleten az elemek kapacitása általában csökken. A kapacitás hosszù
idej¦ használaton kívüli tárolás esetén is fokozatosan csökken, és csak az intenzív
használatot követ�en rövid id�vel áll vissza. Ha ùgy tapasztalja, hogy megn�tt a vaku
töltési ideje, ellen�rizze az elemek töltöttségét, és szükség esetén cserélje azokat ùjakra.

� Ne tárolja az elemeket olyan helyeken, ahol nagyon meleg van, vagy magas 
a páratartalom.

A környezet védelme érdekében ne dobja a szemétbe 
a már elhasználódott tölthet� elemeket. Ehelyett vigye
el azokat a legközelebbi hulladékfeldolgozó központba.

Tölthet� 
Li-ion elemek 

újrahasznosítása 
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Ha az SB-600 kijelz�paneljén vagy a fényképez�gép keres�jében figyelmeztet�
jelzés látható, akkor nézze meg az alábbi táblázatot, miel�tt a vakut javításra
vinné a Nikon szakszervizbe.

● ● ● Problémák az SB-600 vakuval
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Hibaelhárítás

Probléma

A vakut nem lehet bekapcsolni.

A készenléti jelz�fény nem világít.

Automatikusan kikapcsolódik.
A vakufej nagyítási mozgásakor
furcsa zaj hallatszik, még akkor is,
ha az SB-600 ki van kapcsolva.
TTL automatikus vakumódban nem
jelenik meg a D vagy a o jelzés.

A nagyítófejet csak a 14 mm-es
helyzetbe lehet állítani.
Az SB-600 nem reagál a
vezérl�gombok (a a gomb, 
a i/j gomb és a s gomb)
megnyomására.
A villantás után 3 másodpercig villog
a készenléti jelz�fény. 
Villog az alulexponálási jelz�fény, és
megjelenik az alulexponáltság
mértéke (a használt
fényképez�gépt�l függ�en).
Vezeték nélküli többvakus használat
során három hangjelzés hallható.
Vezeték nélküli többvakus
fényképezéskor a készenléti
jelz�fény gyorsan, majd lassan
villog, és az SB-600 felváltva magas
és mély hangjelzést ad ki 6
másodpercen át.
�� �� villog a nagyítófej
helyzetjelz�jénél.

Ok

Az elemek nincsenek
megfelel�en behelyezve.
Alacsony az elemek töltöttsége.
Aktiválódott a készenléti funkció.
Az elemek teljesen kimerültek.
Az elemek teljesen kimerültek.

A fényképez�gép expozíciós módja
vagy fénymérési rendszere nincsen
helyesen beállítva, vagy nem CPU
objektív van csatlakoztatva.
Használatban van a beépített nagy
látószög¦ adapter.
Zárolva vannak a vezérl�gombok.

Alulexponálás történhetett.

A vaku teljes teljesítménnyel villantott, és
alulexponálás történhetett.
A távoli vaku nem TTL automatikus
vakumódra van beállítva a f�vakun.
Állítsa vissza a vakumódot D manuális
G vagy ismétl�d� q villantási
módba. Ugyanez érvényes, ha a f�vaku
jelzését nem lehet megfelel�en venni.
Hiba történt a nagyítófej pozíciójának
igazítása közben. Kapcsolja ki az SB-600
vakut és a fényképez�gépet, majd
válassza le az SB-600 vakut a
fényképez�gépr�l. Ezután
csatlakoztassa ismét az SB-600 vakut a
fényképez�gépre, és kapcsolja be.

Oldal- 
szám

18. oldal

19. oldal

21. oldal

19. oldal

19. oldal

78. oldal

74. oldal,
86. oldal

12. oldal

29. oldal

65. oldal

65. oldal

�
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Hibaelhárítás

● ● ● A beépített nagy látószög¦ vakuadapter véletlen letörése
esetén

A vakufejre rögzített nagy látószög¦ vakuadapter nagy er�hatás esetén letörhet.
Ebben az esetben javítás céljából keresse fel a legközelebbi hivatalos Nikon
szervizt.
� Ha a nagy látószög¦ vakuadapter letörik, a nagyítófej helyzetét csak a 14 mm-es állásba

lehet beállítani. A nagyítófej állításáról az Egyéni beállítások fejezet következ� cím¦
részében olvashat: �Nagyítófej helyzetének beállítása a beépített nagy látószög¦
vakuadapter véletlen letörése esetén� (52. oldal)

● ● ● A készenléti jelz�fény figyelmeztet� jelzése 
a fényképez�gép keres�jében

Probléma

Az I�VI. csoporthoz tartozó fényképez�gépeknél (kivétel: F70 sorozat/N70) és 
a digitális tükörreflexes gépeknél
A készenléti jelz�fény akkor villog, ha
TTL automatikus vakumódban félig
lenyomja az exponálógombot. 
VI. csoportba tartozó fényképez�gépek
A készenléti jelz�fény TTL automatikus
vakumódban villog. 
FM3A, ùj FM2 fényképez�gépek 
Villog a készenléti jelz�fény.

Új FM2, F55 sorozatù/N55 sorozatù fényképez�gépek. 
A készenléti jelz�fény villog, amikor 
a vakumód TTL automatikus
vakumódra van beállítva.

Megjegyzés
Az SB-600 vaku m¦ködését egy mikroszámítógép vezérli. Ritkán el�fordulhat, hogy 
az SB-600 még jól behelyezett friss elemekkel sem m¦ködik megfelel�en. Ebben 
az esetben cserélje ki az elemeket, mialatt az SB-600 be van kapcsolva.

Ok

Az SB-600 nem csatlakozik megfelel�en
a fényképez�géphez.

A zársebesség beállítása M90, M250
vagy B (bulb).

A zársebesség nagyobb, mint 
a vakuszinkron sebessége.

Az SB-600 TTL automatikus vakumódra
van beállítva. 

Oldal-
szám

22.
oldal

80.
oldal

�

80.
oldal

Figyelmeztetés
� Ne tegye ki az elemeket er�s h�hatásnak (er�s napfény, t¦z, stb.).
� Soha ne töltsön szárazelemeket akkumulátortölt�ben.
� Ne tegye ki az SB-600 vakut víz hatásának, mivel ez áramütést okozhat, és a vaku 

is meggyulladhat.
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A vaku expozícióvezérlése
Kijelzés Rendelkezésre álló vakumód Használható fényképez�gép
D i-TTL mód CLS-kompatibilis fényképez�gépek
D D-TTL mód A CLS rendszerrel nem kompatibilis digitális SLR-ek
D TTL (film alapù) mód I�VI. csoportba tartozó fényképez�gépek (filmes gépek)

o (megjelenik Kiegyenlít� derítés CLS-kompatibilis fényképez�gépek, nem CLS-kompatibilis 
digitális tükörreflexes gépek, az I�IV. csoportba sorolt 

D esetén) fényképez�gépek (a III�IV. csoport esetén nem jelenik
meg o jelzés)

G Manuális vaku Nincs korlátozás

Egyéb használható szolgáltatások Tesztvillantás, felmér� el�villantások, AF-segédfény
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M¦szaki adatok

Elektronikus felépítés

Kulcsszám ( 35 mm-es
nagyítófej-állásnál, 20°C)

A vaku hatótávolsága
( TTL automatikus
vakumódban)

Automatikus szigetelt bipoláris kaputranzisztor (IGBT,
Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor) és
soros áramkör
30/98 (ISO 100, méter/láb), 42/138 (ISO 200,
méter/láb)
0,6�20 m (függ az ISO-érzékenységt�l, a nagyítófej
állásától és a használatban lév� objektív
rekeszbeállításától)

A kompatibilis fényképez�gépeken számos vakuvezérlési funkció áll
rendelkezésre: i-TTL mód, Fejlett vezeték nélküli megvilágítás, Vakuérték-rögzítés
(FV-rögzítés), Színadat-kommunikáció, Automatikus FP nagy zársebesség¦
vakuszinkron és Nagy látószög¦ AF-segédfény

Hosszù szinkron, Vörösszemeffektus-csökkentés, Vörösszemeffektus-csökkentés
hosszù szinkronnal, Szinkron a hátsó red�nyre, Automatikus FP nagy
zársebesség¦ vakuszinkron, Vakuérték-rögzítés (FV-rögzítés)

Hat lépésben módosítható, további egy lépés a nagy látószög¦ vakuadapter
használatakor

*A beépített nagy látószög¦ vakuadapter használatával

Kreatív
megvilágítási
rendszer (CLS)

Többvakus
fényképezés

Vakuvezérlés a
fényképez�-
gépr�l
Lefedési szög

Használható többvakus fényképezés Használható fényképez�gép
Fejlett vezeték nélküli megvilágítás CLS-kompatibilis fényképez�gépek
Többvakus fényképezés vezetékek használatával Nincs korlátozás

Nagyítófej Lefedési szög
állása Függ�leges Vízszintes
14 mm* 14 mm 110° 120°
24 mm 24 mm 60° 78°
28 mm 28 mm 53° 70°
35 mm 35 mm 45° 60°
50 mm 50 mm 34° 46°
70 mm 70 mm 26° 36°
85 mm 85 mm 23° 31°
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M¦szaki adatok

Fényképezés
visszavert
fénynél

ON/OFF (be/ki)
gomb

Áramforrás/
min. vakutöltési
id�/villantások
száma (M1/1
teljesítménynél)

Készenléti
jelz�fény 

Villantás
id�tartalma
(kb.)

Rögzít�talp
zárókapcsa

Vakuteljesítmény
kompenzálás

A vakufej szakaszosan 0° és 90° között dönthet� (szakaszoló
állások: 0°, 45°, 60°, 75°, 90°); a vakufej vízszintesen 
180°-ban balra, 90°-ban jobbra forgatható el, a szakaszos
elforgatás állásai: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°

� A b gomb hozzávet�leg 0,3 másodperces
nyomvatartásával be- és kikapcsolhatja az SB-600 vakut.
� A készenléti funkció beállítható.
Az alábbi típusù (1,5 V vagy alacsonyabb feszültség¦), 
AA-méret¦ ceruzaelemek használhatók: Alkáli-mangán 
(1,5 V), lítium (1,5 V), nikkel (1,5 V), NiCd (ùjratölthet�, 
1,2 V), vagy Ni-MH (ùjratölthet�, 1,2 V)

� Világít, ha az SB-600 teljesen feltölt�dött és készen áll 
a villantásra.

� 3 másodpercig villog, ha a vaku TTL automatikus
vakumódban a lehet� legnagyobb fényer�vel villant, ezzel
jelezve, hogy a megvilágítás elégtelennek bizonyulhat.

1/900 mp M1/1 (maximális) teljesítménnyel
1/1600 mp M1/2 teljesítménnyel
1/3400 mp M1/4 teljesítménnyel
1/6600 mp M1/8 teljesítménnyel
1/11100 mp M1/16 teljesítménnyel
1/20000 mp M1/32 teljesítménnyel
1/25000 mp M1/64 teljesítménnyel
Lehet�vé teszi az SB-600 biztonságos csatlakoztatását 
a fényképez�gép vakupapucsára (a véletlen kioldás ellen
biztonsági retesz véd).
�3,0 EV-t�l +3,0 EV-ig 1/3 EV lépésekben, TTL automatikus
vakumódban.

Elem típusa Min. vakutöltési Villantások min. száma/ 
id� ideje (kb.)* vakutöltési id� (kb.)*

Alkáli-mangán 3,5 mp 200/6�30 mp
Lítium 4,0 mp 400/7,5�30 mp
Nikkel 2,5 mp 180/6�30 mp
NiCd (1000 mAh) (tölthet�) 2,9 mp. 90/4�30 mp
Ni-MH (2000 mA) (tölthet�) 2,5 mp 220/4�30 mp

* Új elemekkel.
� M1/1 teljesítmény az AF-segédfény, a nagyítás és a kijelz�panel

megvilágításának használata nélkül.
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A következ� egyéni beállítások lehetségesek: Vezeték
nélküli távoli vakumód, kiegészít� készenléti jelz�fény,
hangjelzések vezeték nélküli távoli vaku módban, készenléti
funkció, motoros nagyítási funkció, nagyítófej beállítási
lehet�ség, ha a beépített nagy látószög¦ vakuadapter
véletlenül letörik, háttérvilágításos kijelz�panel és 
AF-segédfény.
Az alulexponálás értékének megjelenítése TTL automatikus
vakumódban, a beállítások visszaállítása, gombok zárolása
Lehet�vé teszi az SB-600 használatát 14 mm-es
objektívvel.

Kb. 68,0 x 123,5 x 90,0 mm

Kb. 300 g

AS-19 vakutalp és SS-600 puha tok
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Egyéni
beállítások

Egyéb
szolgáltatások
Beépített nagy
látószög¦
adapter
Méretek 
(Sz x M x Mé)
Tömeg 
(elemek nélkül)
Mellékelt
tartozékok

A teljesítményadatok friss vagy teljesen feltöltött elemek és 20�C környezeti h�mérséklet
esetén érvényesek.
A m¦szaki adatok és a küls� megjelenés el�zetes bejelentés nélkül változhatnak.
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Tárgymutató

Szimbólum
i j gomb..............................................12
i-TTL mód.................................................32

A
A CLS rendszerrel nem kompatibilis

digitális tükörreflexes 
fényképez�gépek...................................8

A vaku használata közeli témák
fényképezésekor..................................73

A vaku részei és azok funkciói.................10
AF-ILL.......................................................50
Alapbeállítások ...........................................6
Alapértékek visszaállítása ........................13
Általános TTL vakuzás.............................33
Alulexponálási érték TTL 

automatikus vakumódban ....................29
Automatikus FP nagy zársebesség¦

vakuszinkron ........................................48
Automatikus kiegyenlít� derít� vakuzás ...33
Automatikus rekesz-el�választási

expozíciós mód (A) ..............................25
Automatikus zársebesség-

el�választás (S) ...................................25

B
Beépített nagy látószög¦ adapter.............74

C
CLS ............................................................5
CLS-kompatibilitás .....................................8
COOLPIX .................................................30
CPU Nikkor objektívek .............................16
Csatorna ...................................................61
Csoport .......................................................8

D
D-TTL mód ...............................................32
D típusù Nikkor objektívek........................16

E
Egyéni beállítások ....................................52
Elemek ...............................................18, 84
Expozíciókompenzálás.............................42
Expozíciós mód ........................................24

F
Fejlett vezeték nélküli megvilágítás..........60
Felmér� el�villantások..............................32
Fényképezés visszavert fénynél ..............70
Fényképez�gépcsoportok ..........................8
Fénymérési rendszer................................24
FLASH (villantás) gomb ...........................12
Folyamatos vakuhasználat.......................38
F�vaku......................................................56

G
G típusù Nikkor objektívek........................16
Gombzár...................................................12

H
Hangjelzések............................................65
Hosszù szinkronos vakumód ...................46

I
ISO-érzékenység......................................27
ISO-érzékenységi tényez�k .....................35

K
Készenléti funkció ....................................21
Készenléti jelz�fény ...........................20, 29
Kijelz�panel ..............................................14
Kijelz�panel megvilágítása .......................15
Kommunikációs csatorna .........................61
Kreatív megvilágítási rendszer � CLS ........5
Kulcsszám ................................................35

� A vaku alkotórészeir�l és funkcióikról a 10. oldalon, a kijelz�panelen megjelen�
jelzésekr�l a 14. oldalon olvashat b�vebben.
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M
Manuális expozíciós (M) mód...................25
Manuális mód...........................................34
Manuális vaku ..........................................36
Mellékelt tartozékok....................................6
Minimális vakutöltési id� ..........................19
MODE gomb.............................................26
Modellfény ................................................45
Motoros nagyítási funkció.........................40

N
Nagy látószög¦ AF-segédfény .............5, 50
Nagyítófej helyzete ...................................40
NO AF-ILL ................................................50
Nem CPU objektívek ................................16

O
ON/OFF (be/ki) gomb...............................12

P
Programozott automatikus (P) .................24
Puha tok .....................................................6

R
REMOTE ..................................................56
Rögzít�talp zárókapcsa............................22

S
Színadat-kommunikáció .............................5
Színes zselész¦r�k...................................82
Szinkron a hátsó red�nyre .......................47
Szinkron az els� red�nyre........................28

T
Tartozékok................................................81
Távoli vaku ...............................................56
Tesztvillantás............................................20
Többvakus fényképezés...........................56
Többvakus fényképezés vezetékek

használatával .......................................66
TTL mód...................................................33
U

V
Vaku hatótávolsága..................................27
Vakufej......................................................72
Vakufej rögzítésének kioldógombja..........22
Vakumódok...............................................32

Vakuteljesítmény ..................................35
Vakuteljesítmény-kompenzálási érték ..44

Vakuszinkronizálási mód..........................28
Vakutalp....................................................59
Vakuteljesítmény-rögzítés (FV-rögzítés) ...49
Vezérl�gombok.........................................12
Vezeték nélküli f�vaku..............................56
Vezeték nélküli távoli vaku .......................60
Vezeték nélküli többvakus fényképezés...56
Villanások száma......................................19
Vörösszemeffektus-csökkentés................46
Vörösszemeffektus-csökkentés hosszù 

szinkronnal...........................................46
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