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Symbolen in deze handleiding 

a Het symbool in de tekst verwijst naar de knop +l-. 

B Het c@> symbool in de tekst verwijst naar de knop 
Selecterenllnstellen. 

a De bedieningsprocedures in deze instructiehandleiding gaan ervan 
uit dat zowel de camera als de Speedlite is ingeschakeld. 

a In de tekst worden pictogrammen gebruikt om de knoppen, wieltjes 
en instellingen aan te geven. Deze komen overeen met de 
pictogrammen die u op de camera en de Speedlite aantreft. 

o De pictogrammen (68) l (612 )  geven aan dat de desbetreffende 
functie gedurende 8 of 12 seconden geactiveerd blijft. 

e De nummers van pagina's met aanvullende informatie worden 
aangegeven met (p.**). 

s In deze instructiehandleiding treft u de volgende 
waarschuwingssymbolen aan: 

: Het symbool VOORZICHTIG verwijst naar een waarschuwing 
om problemen tijdens het fotograferen te voorkomen. 

a : Het symbool OPMERKING verwijst naar aanvullende informatie. 
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Ingebouwde 
groothoekadapter 
(ingetrokken) (p.18) 

Flitskop 

Sensor voor draadloze 
bediening 

Beugelbevestiging 

AF-hulplicht zender (p.22) 

contactpunten 

Bevestigingsvoet (p.9) 

Borgstift (p.9) Contactpunten 

Ministatief 



Reflectiehoek 

Ontspanknop voor 
reflectievergrendeling 

(P. 17) 
'High-speed' sync 
(FP flits)lSluitergordijn 
synchronisatieknop (p.16) 

batterijcompartiment (p.8) 

Zoornknopllnstelknop voor 
draadloze bediening 

annuleren knop (p. 10125) Hoofdschakelaar (p. 10) 
Bevestigingslampje <OFF> : Uitgeschakeld 
flitsbelichting (p.11) <ON> : Ingeschakeld 

<MODE> 
Flitsprogramma/Slave instelknop 
(p. l l ,  19/29) 

Knop ~electerenllnstetien --] L Keuzeschakelaar voor draadloze bediening 
(P.% 24) 
<OFF > : Draadloze bediening UIT 

(voor flits met camera) 
<SLAVE> : Slave unit 

Knoppen die zijn aangegeven met een sterretje hebben een tijdfunctie die 
zorgt dat de  functie gedurende 8 seconden (68) geactiveerd blijft nadat u 
de knop hebt losgelaten. D e  <:,!:s verlichting d u h  12 seconden. 



LCD-scherm 

r Brandpuntafstand 

Handmatige flitsintensiteit 
Flitsbelichtingscompensatie 
waarde 1 
c g >  Handmatige zoom --, 1 

Diafragma 
Max. Flitsbereik 
Gebruikersfunctie nr. 

.' Instelling gebruikersfunctie 

m Automatische 

automatische fl 

<M> Handmatig flitse 

CCD> Tweede-gordijn sync J 1 > Kanaal 

Activeringsprogramma 
Slave flits :g% 

s Om het LCD-scherm te verlichten, drukt u op de knop <:Q:>. 
m De items die op het LCD-scherm verschijnen, zijn afhanl<elijk van de huidige 

instellingen. 
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Aan de s 

Installeren van de batterijen ................................... 8 
Bevestigen op de camera ....................................... 9 
Inschakelen van de hoofdschakelaar ................... 10 
Volledig automatische flitsopnamen ...................... 11 
Gebruik van E-TTL II en E-TTL Autoflash bij de 
opnameprogramma's ........................................... 12 

0 Om oververh
i

tting en beschadiging van de flitskop te voorkomen, j 
dient u nooit meer dan een reeks van 20 flitsopngmen achter 

l 
elkaar te maken. Na een reeks van 20 flitsopnamen dient u Í 
minstens 10 minuten te wachten. 

l 



Installeren van de batterijen R Y : ~ : . : : ; : : ~ ~ ~  

Installeer de vier AA-batterijen. 

;Open het deksel. 
j3 

s Schuif het deksel van het 
batterijcompartiment in.de richting 
van depijl en open het deksel. 

% Installeer de batterijen. AZ 
@ Zorg dat de + en - polen van de 

batterij zijn geplaatst zoals in het 
batterijcompartiment is aangegeven. 

3 Sluit het deksel. 
C"3 

@ Sluit het deksel van het 
batterijcompartiment en schuif 
het in de richting van de pijl. 

Oplaadtijd en flitsteller (met AA-alkalinebatterijen) 

0 , l  - 3,7 sec. I . .  200-1400 

c ~ ,  Gebaseerd op nieuwe AA-batterijen en Canon's testprocedures. 

Oplaadtijd (ca.) 

Normale flits 

, @ Omdat de vorm van hun contacten niet is gestandaardiseerd, kan het 
gebruik van niet-alkaline AA batterijen resulteren in een verkeerde 
plaatsing. 

Flitsteller (ca.) 

s Gebruik vier nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. Voorkom dat 
u verschillende typen batterijen gebruikt. Wanneer u batterijen vervangt, 
dient u alle vier de batterijen gelijktijdig te vervanden. 

s AA-lithium- of Ni-MH-batterijen kunnen ook worden gebruikt. 

R 



Bevestigenop de camera ~ : ~ : : : ; ~ : ~ : : 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~  

9 Draai de borgring los. 
6.1 Draai de borgring los in de richting 

van de pijl. I 

*I Bevestig deze op de camera. 
L . 3  

a Schuif de bevestigingsvoet van 
de Speedlite helemaal op de 
accessoireschoen van de camera. 

Vastdraaien. 
4 Draai de borgring vast in de richting 

van de pijl. De borgstift zal bij de 
bevestigingsvoet uitsteken om te 
zorgen dat de Speedlite goed op 
de camera is gemonteerd. 

@ Om de Speedlite te verwijderen, 
draait u de borgring los tot de borgstift 
vrijkomt. Schuif de Speedlite daarna 
van de accessoireschoen. 

Voordat u de Speedlite bevestigt of verwijdert, dient u de Speedlite uit te 
schakelen. 

Instellingen keuzeschakelaar voor draadloze bediening 

De keuzeschakelaar voor draadloze 
bediening wordt gebruikt voor het 
omschakelen tussen normale 
flitsopnamen en opnamen met 
draadloze flitsactivering. 
Voor normale flitsopnamen dient u 
de keuzeschakelaar voor draadloze 
bediening te zejten op <OFF>. 



I 

Inschakelen van de hoofdschakelaar T ~ ,  

G:'! Zet de hoofdschakelaar in de 
" stand CON>. 

3 De flitser zal beginnen met opladen. 

n controleer; of de flitser gereed is 
&:i, 

voor gebruik. 
ei, Als het indicatielampje rood oplicht, 

is de flitser gereed voor gebruik. 
!l;: Om een testflits te activeren, drukt 

u op het indicatielampje. 

Informatie over automatisch uitschakelen 
Om de batterij te sparen, zal de flitser automatisch na 90 seconden 
uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Om de Speedlite opnieuw 
in te schakelen, drukt u de ontspanknop half in. Of druk op de testknop 
van de Speedlite. 

FB Een testactivering kan niet plaatsvinden wanneer de klokfunctie 6 4  of 
6 6  van de camera is geactiveerd. 

e De instellingen van de Speedlite blijven in het geheugen bewaard nadat 
de voeding is uitgeschakeld. Om de instellingen van de Speedlite te 
bewaren wanneer u de batterijen vervangt, dient u:de batterijen binnen 
1 minuut na het uitschakelen te vervangen. I\ 



Volledig automatische flitsopnamen 
Wanneer u de opnamemethode van de camera instelt op <P> 
(AE-programma) of <O> (Volautomatisch), maken E-TTL IIIE-TTL het 
automatische gebruik van de flitser net zo gemakkelijk als fotograferen 
met automatische belichting. 1 

Stel ,de Speedlite in op ETTL >. 
" 

n Druk op de knop <MODE> zodat 
<ETTL> verschijnt. 

Stel scherp op het onderwerp. 
-:"" (3 Druk de ontspanknop half in om 

scherp te stellen. 
.i. De waarden voor sluitertijd en het 

diafragma die worden ingesteld, 
verschijnen in de zoeker. 

0 Controleer of in de zoeker ook het 
pictogram < 5 > oplicht. 

Maak de opname. 
m Maak de opname. 
9 Een voorflits wordt gegeven voordat 

de opname wordt gemaakt, daarna 
wordt de hoofdflits gegeven. 

b Als een standaard flitsbelichting heeft 
plaatsgevonden, dan zal het 
bevestigingslampje voor de flitsbelichting 
gedurende ca. 3 seconden oplichten. 

Als de brandpuntafstand van het objectief op het LCD-scherm knippert, 
kan de rand van de met de flitser genomen foto donker zijn. Gebruik de 
ingebouwde groothoekadapter (p.18). 

e cETTL> verschijnt ook op het LCD-scherm als de camera compatibel is 
met E-TTL ll. 9 

~1 Als het bevestigingslampje voor flitsbelichting niet brandt, ga dan dichter 
naar het onderwerp toe of maak opnieuw eed opname. Bij een digitale 
camera kunt u ook de ISO-gevoeligheid van de camera verhogen. 



Gebruik van E-TTL II en E=TTL Autoflash bij de opnameprogramma's F 

Stel gewoon de opnamemethode van de camera in op <Av> 
(AE-diafragmakeuze), <TV> (AE-sluitertijdvoorkeuze) of <M> 
(handmatig) en u kunt E-TTL IIIE-TTL autoflash gebruiken. 

@ Als u de opnamemethode <DEP> of < A-DEP> gebruikt, zal het resultaat 

Tv 

Av 

M 

hetzelfde zijn als bij gebruik van de methode <P> (AE-programma). 

Selecteer deze methode wanneer u de sluitertijd handmatig wilt instellen. 
De camera zal dan automatisch het juiste diafragma voor deze sluitertijd 
instellen, zodat u een standaard belichti~g van het onderwerp krijgt. 
a Als het diafragmalampje knippert, betekent dit dat de achtergrond 

onderbelicht of overbelicht zal zijn. Pas de sluitertijd aan tot het 
diafragmalampje stopt met knipperen. 

Selecteer deze methode wanneer u het diafragma handmatig wilt instellen. 
De camera zal dan automatisch de juiste sluitertijd voor dit diafragma 
instellen, zodat u een standaard belichting van het onderwerp krijgt. 
Als de achtergrond donker is, bijvoorbeeld bij een nachtopname, dan 
wordt een lange synchronisatietijd gebruikt om een standaard belichting 
te verkrijgen van zowel het onderwerp als de achtergrond. De standaard 
belichting van het onderwerp wordt verkregen met de flitser, terwijl een 
standaard belichting van de achtergrond wordt verkregen met een lange 
sluitertijd. 
@ Omdat een lange sluitertijd wordt gebruikt bij opnamen wanneer weinig 

licht beschikbaar is, adviseren wij u een statief te gebruiken. 
a Als het sluitertijdlampje knippert, betekent dit dat de achtergrond 

onderbelicht of overbelicht zal zijn. Pas het diafragma aan tot het 
sluitertijdlampje stopt met knipperen. 

Selecteer deze methode wanneer u zowel de sluitertijd als het diafragma 
handmatig wilt instellen. 
Standaard belichting van het onderwerp wordt verkregen met de flitser. 
De belichting van de achtergrond wordt verkregen met de combinatie 
van sluitertijd en diafragma die u instelt. 

Flitssynchronisatietijden e n  diafragma's 

I I 

Tv l . Handmatig (30 sec. - 11X sec.) Automatisch I 
Sluitertijdinstelling 

P I Automatisch (1160 sec. - I l X  sec.) 

Diafragha-instelling 

Automatisch 

Av 
M 

e I I X  sec. is de maximale flitssynchronisatietijd van de'camera. 

- .  

Automatisch (30 sec. - 11X sec.) 

Handmatig (buLb, 30 sec. - 1IX sec.) 

Handmatig 

Handmatig 
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&$l Flitsbelichtingscompensatie -..T-------- 

U kunt de flitsintensiteit net zo gemakkelijk aanpassen als normale 
belichtingscompensatie. Flitsbelichtingscompensatie kan worden 
ingesteld tot maximaal +3 stops in 113-stopwaarden. (Als de camera 
alleen 112-stopwaarden ondersteunt, kunnen alleen 112-stopwaarden 
worden ingesteld.) 

$1 Druk dp de knop <g@> totdat het 
'' pictogram <@j> en de waarde 

voor flitsbelichtingscompensatie 
knipperen. 

3 Stel de waarde voor 
"~~ i tsbe l icht in~scom~ensat ie  in. 

@ Druk op de knop <GD> om de 
waarde in te stellen. 
Om de flitsbelichtingscompensatie te 
annuleren, stelt u de waarde in op +O. 

?? Druk op de knop <g@>. 
n?--) 

b De waarde voor de 
flitsbelichtingscompensatie 
wordt ingesteld. 

Als flitsbelichtingscompensatie is ingesteld bij zowel de Speedlite als . U  de 
camera, dan zal de flitsbelichtingscompensatie van de Speedlite de 
instelling van de camera overschrijven. , t *  

Gebruik van de knop <GD> 
Hiermee kunt u verschillende numerieke instellingen instellen. Door op 
de knop <D> (plus) button te drukken, gaat het getal omhoog en door 
op de knop <a> (min) te drukken gaat het getal omlaag. 



FE-vergrendeling (FE = flitsbelichting) stelt u in staat de juiste 
flitsbelichting vast te zetten voor een deel van de foto. 
Terwijl <ETTL> op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop 
<FE L> van de camera. Als de camera geen knop <FE L>  heeft, drukt 
u op de knop <+k>. r --. 

c" l l Stel scherp op het onderwerp. 

20 Druk op de knop <FE L>. (616) 
&-.f: 

o Richt het midden van de zoeker 
over het onderwerp en druk op 
de knop <FE L>.  

!B- Een voorflits wordt nu gebruikt om 
een flitsbelichtingswaarde voor het 
onderwerp te verkrijgen. 

b "FEL" verschijnt gedurende 
0,5 seconden op het LCD-scherm. 

@ Telkens wanneer u op de knop 
<FE L> drukt, zal een voorflits 
worden geactiveerd en zal een 
nieuwe flitsbelichtingswaarde 
worden vergrendeld. 

B Als het onderwerp te ver weg is en onderbelichting optreedt, zal het 
pictogram <t> in de zoeker knipperen. Ga dichter naar het onderwerp 
toe en probeer de flitsbelichtingsvergrendeling opnieuw. 

4 Als cETTL> niet op het LCD-scherm~verschijn~, is geen 
flitsbelichtingsvergrendeling mogelijk. 

a Als het onderwerp te klein is, is de f~itsbelichti$~sver~rendelin~ wellicht 
niet erg effectief. 

15 



Met 'high-speed' synchronisatie kunt u de flitser bij alle sluitertijden 
gebruiken. Dit is handig wanneer u diafragmavoorkeuze wilt gebruiken 
voor invulflitsen bij portretfotografie. 

Druk op de knop <%H/D> zodat 
> verschijnt. 

$7 controteer of in de zoeker het 
pictogram $14 > oplicht. 

o Als u een sluitertijd kiest die geliik of langzamer is dan de maximale - flitssynchronisatiesnelheid van de camera, dan zal geen <$H> in de 
zoeker verschijnen. 

B Bij 'high-speed' synchronisatie geldt dat hoe korter de sluitertijd, des te 
korter het effectieve flitsbereik zal zijn. Controleer het LCD-scherm voor 
het effectieve flitsbereik voor de respectieve sluitertijd. 

:i1 Om terug te gaan naar normale flits, drukt u op de knop ' J ~ l t b  > zodat 
het pictogram <Ei> uitschakelt. 

DTweede-gordijn synchronisatie Î- 

Bij lange sluitertijden kunt u een lichtspoor creëren dat het onderwerp 
volgt. De flitser flitst voordat de sluiter sluit. 

ETTL Zoom 5 0 m m  [ I  Druk op de knop C$H/D> zodat 
<W> verschijnt. 

i 

j PB Door de opnamemethode in te stellen op "buLb" wordt het voor tweede- 
gordijn synchronisatie gemakkelijker. 

a, Om terug te gaan naar normale flits, drukLu op de knop <$H/cc,> zodat 
het pictogram <D> uitschakelt. 

e Bij E-TTL IIIE-TTL zal de flitser twee keer flitsen, bok als een lange 
synchronisatietijd is ingesteld. De eerste flits is d& voorflits. 



5-P. ... e;:. ,:...Tm.' ... ? > . e  ..- . *;;, , .. :.. . , . c c m  Indirecte flits !?mmm ...,;.-.. TXY-.:: . L:.-=!::., :.:3?1 

Door de flitskop naar een wand of het plafond te richten, zal het 
flitslicht worden gereflecteerd voordat het het onderwerp belicht. 
Dit kan schaduwen achter het onderwerp verzwakken, zodat de 
foto natuurlijker lijkt. Dit wordt indirect flitsen genoemd. 

Instellen van de richting voor indirect flitsen p L, i 
Druk op de knop <PUSH> en draai de flitskop. 
Als de flitsdekking automatisch wordt ingesteld, dan is een waarde van 
50 mm ingesteld. 
Het LCD-scherm laat ook <-  -> mm zien. (p.18) 
sn U kunt de flitsdekking ook handmatig instellen. 

o Als de wand of het plafond te ver weg is, kan het gereflecteerde flitslicht 
wellicht te zwak zijn en kan dit resulteren in onderbelichting. 

a Om het licht optimaal te reflecteren, dient de wand of het plafond een 
egale witte kleur te hebben. Als het reflecterende oppervlak niet wit is, 
kan op de foto een kleurafwijking optreden. 

@ Als na het maken van de opname het be~est i~ ingslam~je voor de flitser 
niet gaat branden, gebruik dan een groter diafragma en probeer het 
opnieuw. Bij een digitale camera kunt u ook cj,e ISO-gevoeligheid van 
de camera verhogen. 

17 



ZOOM Instellen van de flitsdekking en gebruikvan de groothoekadapter p. 

De flitsdekking kan worden ingesteld voor brandpuntsafstanden van 
24 mm tot 105 mm. De flitsdekking kan automatisch of handmatig 
worden ingesteld. Met de ingebouwde groothoekadapter kan de 
flitsdekking worden uitgebreid tot 14 mm groothoekobjectieven. 

Druk op de knop <ZOOM/->. 
@ Druk op de knop > om de 

flitsdekking te wijzigen. 
e Wanneer de flitsdekking automatisch 

is ingesteld, verschijnt geen <m>. 
d Als u de flitsdekking instelt, zorg dan dat dit de brandpuntsafstand van l 

objectief omvat, zodat de foto rondom geen donkere rand zal vertonen. 

Gebruik van de groothoekadapter 

Trek de groothoekadapter naar buiten 
en plaats deze over de flitskop zoals-;- 
is aangegeven. 
~i De knop <ZOOM/-> zal niet 

functioneren. 

o De flitsdekking zal niet compatibel zijn met het EF 15 mm fi2.8 
Fisheye-objectief. 

s Voor de effectieve brandpuntsafstand van het objectief (of 
A raadpleegt u de instructiehandleiding van de camera. 

@ AIS U een indirecte flits gebruikt met de groothoekadapter dan ral h 
gehele display op het LCD-scherm als waarschuwing knipperen. Or 
het onderwerp zal worden belicht door zowel de indirecte flits als do( 
directe flits, ziet het er onnatuurlijk uit. 
Trek de groothoekadapter voorzichtig ni aar buiter I. Door te 

crop factc 

veel krac 

ndat 

gebruiken, kan de groothoekadapter IosraKen. 

18 



M Handmatig flitsen ..-. 

U kunt de flitsintensiteit instellen in volledige stopwaarden van 1/64 
tot 111 van het totale vermogen. 
Gebruik een draagbare flitsmeter om de benodigde flitsintensiteit 
vast te stellen voor een goede flitsbelichting. U dient eerst de 
opnamemethode van de camera in te stellen op <Av> of op <NI>. 

pl 
Druk op de knop <MODE> zodat 

I '  <M> verschijnt. Zoom 3 5 m m  [ ]  
"'3% Stel het flitsvermogen in. 
,&-:z 

@ Druk op de knop <G@>. 
+ Het flitsvermogen zal knipperen. 
a Druk op de knop <Q9> om het 

flitsvermogen in te stellen en druk 
daarna op de knop <@D>. 
Druk de ontspanknop half in om te 
kijken wat het effectieve flitsbereik is. 

Zoom S U m m  [M] :.S m 



.~ . C.Fn Instellen van gebruikersfuncties m 
U kunt de functies van de Speedlite aanpassen aan uw eigen 
voorkeuren. Doe dit met de gebruikersfuncties. 

4 Druk gedurende 2 seconden op 
i 3 " de knop <:,@/c.F~> tot c m >  

verschijnt. 

y Selecteer het nummer van de 
&O.* gebruikersfunctie. 

- s Druk op de knop <GD> om het 
nummer van de gebruikersfunctie 
te selecteren. 

2 Wijzig de instelling. 
m.) e Druk op de knop >. 

B Het nummer van de gebruikersfunctie 
en van de instelling zal knipperen. 

B Druk op de knop < @ > om "O" of "1 " 
te selecteren. druk daarna OP de 
knop <ca>. 

i9 Nadat u de gebruikersfunctie hebt 
ingesteld en op de knop <MODE> 
hebt gedrukt, is de camera gereed 
om foto's te maken. 

! 

I 

Wijzigen in meters of feet 
'Na stap 1 hierboven drukt u gedurende 2 seconden op de knop <@>. 
Als de afstandsinformatie knippert, drukt u op de knop om de 
afstandseenheid in te stellen in meters of feet. Druk daarna op de 

I i 
knop <m>. 1 

t 
l 

20 l I 



Instellingen bij gebruikersfuncties m 

Item van. 
. . gebruik 

instelling ' 
funclio 

Activeren van AAN C.Fn-O1 
automatisch uitschakelen UIT 

Jan instelli ing 

Automatische O I Automatisch uitschakelen na 60 min. I I / uitschakeltijd Clave unit 1 1 I Automatisch uitschakelen na 10 min. 

Automatische zoom voor 
C.Fn-03 

beeldformaat 
O 1 Ingeschakeld 

1 1 Uitgeschakeld 

C.Fn-04 

C.Fn-05 

C.Fn-05-1 :Handig wanneer u de scherptediepte wilt controleren. (p.28) " 

AF-hulplicht UIT 

C.Fn-06 

a C.Fn-06 is een instelling voor uitsluitend Type-A camera's. 
kl Als "AF-hulplicht UIT" is ingesteld bij de Speedlite of de camera, dan zal 

geen AF-hulplicht worden uitgezonden. 

Modelflits 

Automatisch instellen van flitsdekking voor het beeldveld van de camera 

O 

1 

LCD-scherm als 
ontspanknop half 
is ingedrukt 

Digitale EOS-camera's hebben één van drie verschillende beeldvelden. 
De effectieve brandpuntsafstand van het objectief is afhankelijk van 
het beeldveld van de camera. De Speedlite herkent automatisch het 
beeldveld van de digitale EOS-camera en stelt automatisch de 
flitsdekking in voor brandpuntsafstanden van 24 mm tot 105 mm van 
het objectief. 
Wanneer de Speedlite op een compatibele camera is aangesloten, 
verschijnt <H> op het LCD-scherm van de Speedlite. 

I I I 

Uitgeschakeld 

Ingeschakeld 

O 

1 

Ingeschakeld 

Uitgeschakeld 

O 

1 

Weergave maximaal flitsbereik. 
(Geeft tot max. 18 ml60 fl weer) 

Weergave diafragma 



Informatie over doorzenden van gegevens over de kleurtemperatuur 

Wanneer de flitser flitst, worden naar bepaalde digitale EOS camera's 
gegevens doorgezonden over de kleurtemperatuur. Deze functie 
optimaliseert de witbalans van een met flitser gemaakte opname. 
Wanneer de kleurbalans van de camera is ingesteld op <El!lEl> of < f >, 
zal dit automatisch gebeuren. 
Om te zien of deze functie ook bij uw camera werkt, raadpleegt u de 
informatie over de witbalans bij de technische gegevens in de 
instructiehandleiding van uw camera. 

Terugkeren naar de standaard instellingen van de7430~X  l 

Wanneer de 430EX op een met de knop <CLEAR > uitgevoerde EOS 
camera is aangesloten, dan kunt u op die knop drukken om de , 

stellingen van de 430EX (met uitzondering van de gebruikersfuncties) 
terug te zetten naar de standaard instellingen. 

Informatie over het AF-hulplicht 
Is er weinig licht of is er weinig contrast, dan zal het ingebouwde 
AF-hulplicht het eenvoudiger maken om automatisch scherp te stellen. 
Het AF-hulplicht van de 430EX is'compatibel met de scherpstelpunten 
van bijna alle EOS-camera's. Het AF-hulplicht is compatibel met 
objectieven van 28 mm en groter. Het effectieve bereik is hieronder 
aangegeven. 

Effectief bereik (m I ft) 

Midden Circa 0,7 - 10 12,3 - 32,8 

Circa 0,7 - 5 / 2 , 3  - 16,4 



Draadloze bediening 
van de flitser 

Draadloze bediening van de flitser ....................... 24 
Instellen van handmatig flitsen met de slave unit ...... 29 



Draadloze bediening van de flitser -n 
Bij gebruik van meerdere Canon Speedlites met de draadloze flitsfunctie 
kunt u net zo gemakkelijk diverse lichteffecten verkrijgen als bij gebruik 
van de normale E-TTL I1 autoflash. 
De instellingen die u invoert bij de master unit op de camera, worden 
draadloos door de master unit doorgezonden naar de slave unit(s). 
Tijdens de opnamesessie hoeft u dus geen slave units te bedienen. 
Voor meer informatie over fotografie met een draadloze flitser en over de 
bediening van de master unit kunt u de instructiehandleiding van de master , 
unit raadplegen. De onderstaande procedure is van toepassing op een I t 
master unit op de camera en slave units die draadloos worden 
aangestuurd. 

*i Instellen van de master unit. 
e Zet de Speedlite 580EX, 550EX, 1 

ST-E2, MR-14EX of MT-24EX op de 
camera en stel hem, indien nodig, in. 

"Ps Stel de 430EX in als de slave unit. 
@ Stel de draadloze keuzeschakelaar in 

op <SLAVE>. 

9 Controleer het ,"-t communicatiekanaal. 
@ Als de master unit en de slave unit(s) 

zijn ingesteld voor een ander kanaal, 
stel ze dan in voor hetzelfde kanaal 
(p.27). 

Stel het slave-ID in. 
ce Stel het slave-ID in als u twee (A en 

B) of drie (A, B en C) slave-groepen 1 
gebrui kt (p.28). I 

j 

q Plaats de camera en de 
* Speedlites. 1 

B Plaats slave unit(s) binnen het 
l 

draadloze zendbereik van de i 
master unit. 



f; Stel het flitsprogramma van de 
: master unit in op <ETTL>. 

De slave unit(s) zullen ook automatisch 
worden ingesteld op c ETTL >. 

7 Controleer of de flitser gereed is 
voor gebruik. 
.B Wanneer de slave unit gereed is 

om te flitsen, zal het AF-hulplicht 
eenmaal per seconde knipperen. 1 

Q Controleer de werking van de 
flitser. 
e Druk op de testknop van de master 

unit. 
B De slave unit zal flitsen. Als de flitser 

niet flitst, pas dan de hoek van de 
slave unit ten opzichte van de master 
unit aan en wijzig de afstand tot de 
master unit. 

9 Stel de camera in en maak de 
" opname. 

a Stel de camera op dezelfde wijze in 
als bij normale opnamen met flitser. 

Voorbeeld van instellingen voor draadloos flitsen 



e Gebruik het ministatief (statiefaansluiting meegeleverd) om de slave 
unit op te stellen. 

@ Gebruik de functie voor indirect flitsen om de flitskop van de slave 
unit zo te draaien dat de sensor voor draadloze communicatie naar 
de master unit is gericht. 

Q Binnenshuis kan het draadloze signaal door de wand worden 
gereflecteerd, zodat er meer vrijheid is bij de plaatsing van d e  
slave unit(s). 

o Na het plaatsen van de slave unit(s) dient u de werking van het 
draadloze systeem te testen voordat u de foto's gaat maken. 

@ Plaats geen voorwerpen tussen de master unit en de slave unit(s). 
Voorwerpen kunnen de ontvangst van de signalen verstoren. 

s Ook wanneer er meerdere slave units zijn, zullen allen draadloo: 
aangestuurd. . 

o De zoominstelling van de Speedlite is automatisch ingesteld op 24 mm. 
Het is mogelijk de zoominstelling van de master unit te wijzigen. De 
master unit verzendt met de voorflits draadloos signalen naar de slave 
unit(s). De flitsintensiteit moet daarom zo zijn dat de preflits de slave unit 
bereikt. Als u de zoominstelling van de master unit wijzigt, test c 
draadloze bediening voordat u foto's gaat maken. 

e Als de automatische uitschakelfunctie van de slave unit inschak 
- kan de slave unit weerworden geactiveerd door op de testknop 

de master unit te drukken. ,, , - .  
as Als de 430EX is ingesteld als slave unit en langer dan 8 uur irr d 

Automatisch uitschakelen staat, gaat hij zelfs niet aan als u probeen een 
testflits te activeren met de master unit. In dit geval drukt LI op d 
testknop van de slave unit om de 430EX weer te activeren. 

@ Een testflits kan niet plaatsvinden wanneer klokfunctie 64  of 6,  
de camera is geactiveerd. 

; worden 

jan de 

elt, 
van 

e modus 



Gebruik van volledig automatisch draadloos flitsen 

Flitsbelichtingscompensatie en andere instellingen die zijn aangegeven 
bij de master unit zullen ook automatisch worden ingesteld bij de slave 
units. U hoeft bij de slave unit(s) dus geen instellingen aan te geven. 
Draadloos flitsen met de volgende instellingen vindt op dezelfde manier 
plaats als bij normale opnamen met flitser. 

Flitsbelichtingscompensatie FEB B 
'High-speed' synchronisatie (FP flits) Handmatig flitsen 
Flitsbelichtingsvergrendeling Stroboscopisch flitsen 

a Bij flitsbelichtingsvergrendeling zal het pictogram c5 > in de zoeker 
knipperen, zelfs als dit bij een Speedlite resulteert in onderbelichting 
Open het diafragma iets verder of zet de slave unit dichter bij het 
onderwerp. 

E; Bij een draadloos flitssysteem worden de instellingen van de master unit 
niet weergegeven op het LCD-scherm van de 430EX. 

Instellen van communicatiekanaal 
Als er een ander Canon draadloos flitssysteem in de buurt is, kunt 
u het kanaalnummer wijzigen om problemen met het flitssignaal te 
voorkomen. Zowel de master als de slave units moeten zijn ingesteld 
op hetzelfde kanaalnummer. 

f Druk op de knop <ZOOM/-> 
" zodat gaat knipperen. 

5 L L ; F ; y J  
4-1-1 

L 

"8$4 Stel het kanaalnummer in. 
$5 

d Druk op de knop om het 
nummer te selecteren en druk 
daarna op de knop <a@>. 

I 



Instellen van het slave-ID 

Stel het slave-ID in als u twee (A en B) of drie (A, B en C) slave-groepen 
gebruikt. 

3 Drukopde k n o p < Z O O M / 1 4 >  
i zodat <B> gaat knipperen. 

l 

I 
l 

3 Druk op de knop <GD> om het 
- slave-ID te selecteren (A, B of C). 

3 Druk op de knop om het 
,J clave-ID in te stellen. 

Modelflits 
Als de camera een knop heeft voor het controleren van de 
scherptediepte, drukt u op deze knop om gedurende 1 seconde 
een reeks flitsen te geven. Dit is de modelflits. 
U kunt de belichting en de schaduweffecten controleren. U kunt de 
modelflits activeren voor opnamen met normale en met draadloze flits. 

() Gebruik de modelflits niet meer dan 10 keer achter elkaar. Als u de modelflits 10 
keer achter elkaar heeft gebruikt, dient u de Speedlite minstens 10 minuten te 
laten wachten om oververhitting eh beschadiging van de flitskop te voorkomen. 

De modelflits kan niet worden geactiveerd bij de EOS 300IREBEL 2000 en 
bij Type-B camera's (p.2). 

Informatie over aansturing van slave-groepen 

Slave groep A Als u bijvoorbeeld het slave-ID voor ! 
1 

de drie Speedlites instelt op <A>, 
dan worden alle drie de Speedlites 

1 
l 

aangestuurd alsof ze één Speedlite 
, 

zijn in clave-groep A. 1 
I 

j 



Instellen van handmatig Ritsen met de siave unit 
Handmatig flitsen kan handmatig met de slave unit worden ingesteld. 
Doe dit in de volgende gevallen: 
(1) Wanneer u het flitsvermogen van de slave units individueel wilt 

instellen voor draadloos of handmatig flitsen, zoals bij studioflitsers. 
(2) Wanneer u de Speedlite Transmitter CT-E2 gebruikt voor draadloos 

of handmatig flitsen. 

m Zoom Z q m m  
e Druk gedurende 2 seconden op de 

knop <MODE>. 
B- <M> zal knipperen. 

I 
o Stel het vermogen voor handmatig 

flitsen in (p.? 9). 



AanvuBiende informatie -mL% 

O Speedlite 430EX (Slave unit) 

O Ministatief (meegeleverd met 430EX) 

O Speedlite 580EX (Op de camera/Master unit) 

@ Speedlite Transmitter ST-EZ 
Speciale zender voor draadloze bediening van 430EX ingesteld als slave units. 

O Macro Ring Lite MR-14EX / 8 Macro Twin Lite MT-24EX 
Flitser voor macrofotografie. Compatibel met draadloze flitser en kan gebruikt 
worden in combinatie met de 430EX slave unit. 

O Flitsschoenkabel 2 
Voor bediening van de 430EX op een afstand van 0,6 meter12 feet van de 
camera. Alle automatische functies van de EOS-camera's kunnen worden 
gebruikt. 

, @ Speedlite-houder SB-E1 
De SB-E1 is niet in alle landen beschikbaar. 



Oplossen van problemen 
Doet zich een probleem voor? Raadpleeg de onderstaande tabel. 

U kunt de Speedlite niet van de camera vek i jderen.  

s De borgstift in de bevestigingsvoet is niet ingetrokken. 
Draai de borgring helemaal los voordat u de Speedlite verwijdert. (p.9) 

De Speedlite flitst n i e t  

B De batterijen zijn niet goed in de flitser geplaatst. 
B- Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting in de flitser. (p.8) 
e De batterijen in de Speedlite zijn leeg. 

Als het opladen om te flitsen 30 seconden of langer duurt, 
vervangt u de batterijen. (p.8) 

n 
Bevestig de Speedlite goed op de camera. 

3 Sluit de bevestigingsvoet van de Speedlite goed aan op de 
camera. (p.9) 

s De elektrische contactpunten van de Speedlite en de camera 
zijn verontreinigd. 

b- Reinig de contactpunten. (p.9) 

De slave uni t  f l i tst niet. 

@ De draadloze keuzeschakelaar van de slave unit is niet 
ingesteld op <SLAVE>. 

b- Stel deze in op <SLAVE>. (p.24) 
@ De slave unit is niet goed geplaatst. 
b Plaats de slave unit binnen het zendbereik van de master unit. (p.26) 
b Richt de sensor van de slave unit naar de master unit. (p.26) 

De flitser heeft zichzelf uitgeschakeld. 

Na 90 sec. niet te zijn gebruikt, is de automatische 
uitschakelfunctie geactiveerd. 

P Druk de ontspanknop half in of druk op de testknop. (p.10) 

Het hele LCD-scherm knippërt. 

s De groothoekadapter is naar buiten getrokken voor indirect 
flitsen. 

b Schuif de groothoekadapter naar binnen. (p.18) 

3 1 



De rand of  de onderzijde van de foto ziet er donker uit. 

crp Toen u de flitsdekking handmatig instelde, was de instelling 
hoger dan de brandpuntafstand van het objectief. Dit 
resulteerde in een donkere rand. 

P- Stel een lagere flitsdekking in dan de brandpuntafstand van het 
objectief of stel automatische zoom in. (p.18) 

#i Als alleen de onderrand van de foto donker is, bevond u zich 
te dicht bij het onderwerp. 

L 

b Blijf op tenminste 0,7 m/2,3 ft afstand van het onderwerp. 

De flitsbelichting i s  onder- of overbelicht. 

@ In het beeld bevond zich een sterk reflecterend voorwerp 
(glazen ruit, enz.). 

P Gebruik flitsbelichtingsvergrendeling. (p.l 5) 
ss Het onderwerp heeft een erg donkere of lichte kleur. 
Egp Stel' flitsbelichtingscompensatie in. Bij een donker onderwerp 

dient u een lagere flitsbelichting in te stellen. Bij een licht, helder 
onderwerp stelt u een hogere flitsbelichting in. (p.14) 

@B U gebruikte 'high-speed' synchronisatie. 
b Bij 'high-speed' synchronisatie zal het effectieve flitsbereik veel 

korter zijn. Zorg dat het onderwerp zich binnen het weergegeven 
flitsbereik bevindt. (p.16) 

De foto i s  echt onscherp. 

a De opnamemethode was ingesteld op e Av> en de scene was 
donker. 
Gebruik een statief of stel de opnamemethode in op <P>. (p.12) 



De rand of de onderzijde van de foto ziet er donker uit. 

cs Toen u de flitsdekking handmatig instelde, was de instelling 
hoger dan de brandpuntafstand van het objectief. Dit 
resulteerde in een donkere rand. 

P Stel een lagere flitsdekking in dan de brandpuntafstand van het 
objectief of stel automatische zoom in. (p.18) 

@ Als alleen de onderrand van de foto donker is, bevond u zich 
te dicht bij het onderwerp. 

- b Blijf op tenminste 0,7 m/2,3 ft afstand van het onderwerp. 

De flitsbelichting is onder- o f  overbelicht. 

o In het beeld bevond zich een sterk reflecterend voorwerp 
(glazen ruit, enz.). 

,b Gebruik flitsbelichtingsvergrendeling. (p.15) 
tg, Het onderwerp heeft een erg donkere of lichte kleur. 
b Stel flitsbelichtingscompensatie in. Bij een donker onderwerp 

dient u een lagere flitsbelichting in te stellen. Bij een licht, helder 
onderwerp stelt u een hogere flitsbelichting in. (p.14) 

@ U gebruikte 'high-speed' synchronisatie. 
b Bij 'high-speed' synchronisatie zal het effectieve flitsbereik veel 

korter zijn. Zorg dat het onderwerp zich binnen het weergegeven 
flitsbereik bevindt. (p.16) 

De foto is echt onscherp. 

e De opnamemethode was ingesteld op <Av> en de scene was 
donker. 

b- Gebruik een statief of stel de opnamemethode in op <P>. (p.12) 



Technische gegevens 
Type 

Type: . . Op de camera, E-TTL IIIE-TTUTTL autoflash Speedlite 
Compatibele camera's: Type-A EOS-camera's (E-TTL IIIE-TTL autoflash), 

Type-B EOS-camera's (TTL autoflash) 
Richtgetal: 431141 (bij 105 mm brandpuntsafstand, IS0 100 in meterslfeet) 
Flitsdekking: 24 - 105 mm (14 mm met groothoekadapter) 

Automatische zoom (flitsdekking automatisch ingesteld 
voor brandpuntsafstand en beeldveld van objectief) 
Handmatige zoom 
Draaibare flitskop (indirect flitsen) 

Flitsduur: Normale flits: 1,4 ms of korter 
Informatie over doorzenden 
van gegevens over de I 
kleurtemperatuur: Informatie van gegevens over de kleurtemperatuur 

verzonden naar camera 

Belichting 
Type belichtingsregeling: E-TTL IIIE-TTLITTL autoflash, handmatige flits 
Flitsbereik 
(met 50 mm f/1,4, IS0 100): Normale flits: circa 0,7 - 24,3 m 12,3 - 79,7 ft 

'High-speed' synchronisatie: circa 0,7 - 12 m 12,3 - 39,4 ft 
(bij 11250 sec.) 

Flitsbelichtings- 
compensatie: Handmatig, k3 stops in 113- of IQ-stopwaarden 
FE-vergrendeling: Met knop <FE L> of knop <Jt> 
'High-speed' synchronisatie: Beschikbaar 
Bevestiging 
flitsbelichting: Bevestigingslampjes voor flitsbelichting 

Opladen (met AA alkaline batterijen) 
Oplaadduur1 
Gereed voor flitsen: Normale flits: 3,7 sec. I Rode indicatielampje licht op 

Draadloze bediening van de flitser 
Verzendmethode: Optische puls 
Kanalen: 4 
Draadloze opties: OFF en Slave 
Verzendbereik (Ca.): Ontvangsthoek: 140° horizontaal, k30° verticaal 
Indicator Slave gereed: AF-hulplicht knippert 
Modelflits: Geactiveerd met scherptediepteknop van de camera 

I 
Gebruikersfuncties: 6 (12.instellingen) 



AF-hulplicht 
Te selecteren 
scherpstelpunten: 1 '- 9 scherpstelpunten (28 mm of langere brandpuntafstand) 
Effectief bereik (Ca.): In het midden: 0,7 - 10 m 12,3 - 32,8 ft, 

Rand: 0,7 - 5 m 12,3 - 16,4 ff 

Voeding 
Interne voeding: Vier AA alkaline batterijen 

AA Ni-MH of lithium batterijen zijn ook mogelijk 
Gebruiksduur batterij 
(Ca. flitsen): 200 - 1400 flitsen (met AA alkaline batterijen) 
Energiebesparing: Uitschakelen na 90 sec. niet te zijn gebruikt (60 min. indien 

ingesteld als slave) 

Afmetingen 
(B x H x D): 72 x 122 x 101 mm/2,8 x4,8 x4,O in 

Gewicht: 330 g / 11,6 oz (alleen Speedlite, exclusief batterijen) 

@ Alle technische gegevens zijn gebaseerd op testresultaten van Canon. 
(1, De technische gegevens en de vormgeving van het product kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Richtgetal handmatig flitsen (Richtgetal) ( IS0 100, in meterslfeet) 



Gebruik van een Type-B camera . , -  , - I 

Als u de 430EX samen met een Type-B camera (TTL autoflash camera) 
wilt gebruiken, let dan op de beschikbare functies en de beperkingen 
die hier onder staan vermeld. 
Wanneer een Type-B camera wordt gebruikt met de 430EX ingesteld 
op autoflash, verschijnt op het LCD-scherm van de Speedlite <TTL>. 

Kenmerken die beschikbaar zijn bij Type-B camera's 

Kenmerken en functies die niet beschikbaar zijn bij Type-B camera's 
E-TTL IIIE-TTL autoflash 
Flitsbelichtingsvergrendeling 
'High-speed' synchronisatie (FP flits) 
Autoflash met draadloze flitser 
Flitsverhouding ingesteld bij draadloos flitsen met meerdere 
Speedlites 

Configuratie 

Activering door 
camera 

Draadloze 
bediening van 
de flitser 

Kenmerken en functies die niet beschikbaar zijn bij Type-B camera's 
EOS 6501620: Flitsbelichtingscompensatie 
EOS 7501850: Flitsbelichtingscompensatie, stroboscopisch flitsen, 

tweede-gordijn synchronisatie, draadloos flitsen 

~eschikbare functieclkenmerken 

TTL autoflash 

Flitsbelichtingscompensatie 

Handmatig flitsen 

Tweede-gordijn sync 

Handmatig flitsen 

Stroboscopisch flitsen 



Bij dit produkt zijn batterijen 
geleverd. Wanneer deze leeg 

zijn, moet u ze niet weggoolen 
maar inleveren als KCA 

d 

Alleen Europese Unie (en EER). 
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de 
AEEA-richtlijn (2002196lEG) en de nationale wetgeving niet mag 
worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet 
worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd m inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig 
product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor 
hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA), 
Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve 
effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van 
potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en 
elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste 
afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw 
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact 
opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de 
reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het 
schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer 
informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon- 
europe.com1environment. 

(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) 




