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Canon Macro Twin Lite MT-26EX-RT är ett blixtaggregat för fotografering 
av närbilder med Canon EOS-kameror som är kompatibelt med 
blixtautomatiksystemen E-TTL II/E-TTL. Blixtaggregatet är utrustat med 
olika funktioner som är lämpliga för ett stort urval av fotograferingsmål, 
från enkel till avancerad fotografering. Det har funktioner för att styra 
inställningsljuset mellan blixthuvud A och B, tändning på ena sidan och 
trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring/optisk överföring 
med extra slavblixtaggregat samt manuell blixt.

Läs följande innan du börjar fotografera

Läs först ”Säkerhetsföreskrifter” (sid. 8-9) för att slippa få undermåliga 
bilder. Läs också den här handboken noggrant så att du använder 
produkten på rätt sätt.

Ha även kamerans användarhandbok till hands när du läser den 
här användarhandboken.

Innan du använder produkten bör du läsa den här användarhandboken 
och kamerans användarhandbok för att bekanta dig med deras funktioner. 
Förvara den här handboken så att du kan ta fram den vid behov.

 Använda en EOS DIGITAL-kamera (typ A-kamera)
Du kan använda MT-26EX-RT-aggregatet för enkel makrofotografering 
med blixtautomatik, på samma sätt som med en inbyggd kamerablixt.

 Använda med en EOS-kamera för film
En EOS-kamera med E-TTL II/E-TTL blixtautomatikmätsystem 

(typ A-kamera)
Du kan använda MT-26EX-RT-aggregatet för enkel 
makrofotografering med blixtautomatik, på samma sätt som 
med en inbyggd kamerablixt.

En EOS-kamera med TTL blixtautomatikmätsystem (typ B-kamera)
Se sidan 121.

* I den här användarhandboken förutsätts att MT-26EX-RT-aggregatet 
används med en typ A-kamera.

Inledning

Använda MT-26EX-RT med en kamera
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Symboler i den här handboken
9 : Syftar på inställningsratten.
8 : Syftar på välj-/inställningsknappen.

3/1/4/ : Anger att respektive funktion är aktiv i 
7/2 4 sek., 6 sek., 8 sek., 10 sek. eller 16 sek. efter att 

du har släppt knappen.

(s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information.

: Varning i syfte att undvika problem vid fotografering.

: Kompletterande information.

M : M uppe till höger om sidrubriken anger att funktionen 
utförs när kamerans fotograferingsmetod är inställd på 
<d/s/f/a/bulb(B)> (Kreativa zonens metod).

Grundläggande förutsättningar

 Hanteringen som beskrivs utgår från att MT-26EX-RT är monterad 

på kameran och att båda är påslagna.

 De ikoner som används i texten för knappar, rattar och symboler är 

identiska med dem som finns på MT-26EX-RT-aggregatet och kameran.

 Inställningen som utförs vid val av en funktion beskriver i stort sett 

hur du väljer en funktion genom att vrida på <9>.

 Om <?> visas vid funktionsknapp 4, återgår du till föregående 

skärm om du trycker på <?>.

 Hanteringen som beskrivs utgår från att standardinställningarna används 

för MT-26EX-RT-aggregatets funktioner för egen programmering och 

personliga funktioner, samt för kamerans meny och funktioner för 

egen programmering.

 Alla siffror, som antalet blixttändningar, baseras på användning av fyra 

alkaliska AA/LR6-batterier och Canons teststandarder.

 Hanteringsprocedurerna förutsätter att ett makroobjektiv används.

Så här läser du användarhandboken
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Läs dessa föreskrifter så att du kan använda produkten på ett säkert sätt.
Genom att följa föreskrifterna kan personskador eller andra skador 
förhindras.

Säkerhetsföreskrifter

 VARNING: Anger risk för allvarlig skada eller dödsfall.

 Förvara produkten utom räckhåll för barn. 
En rem eller kabel runt en persons hals kan orsaka kvävning. 
Batteriet kan orsaka allvarlig skada om det sväljs. Om någon sväljer ett batteri måste 
du omedelbart kontakta läkare.

 Använd endast de strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans 
med produkten.

 Du får inte ta isär eller modifiera produkten.
 Utsätt inte produkten för fysiska stötar eller vibrationer.
 Vidrör inte exponerade interna delar.
 Sluta använda produkten i händelse av rökutveckling eller konstig lukt.
 Använd inte lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner för att rengöra produkten.
 Se till att produkten inte blir våt. Låt inte främmande föremål eller vätska komma in 

i produkten.
 Använd inte produkten i närheten av antändbara gaser. 
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvåda.

 Tänk på följande när du använder batterier som finns i handeln eller medföljande batteri.
• Använd bara batterier med angiven produkt.
• Låt inte batterierna bli heta och utsätt dem inte för eld. 
• Ladda inte batterierna med hjälp av icke-auktoriserade batteriladdare.
• Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallnålar 

eller andra metallföremål.
• Använd inte läckande batterier.
• När du ska slänga ett batteri isolerar du kontakterna med tejp eller på annat sätt.

Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller kläder, måste du 
skölja det utsatta området ordentligt med rinnande vatten. Om ögonen kommit i kontakt 
med batteriläckage sköljer du rikligt med rent rinnande vatten och kontaktar genast läkare.

 Låt inte produkten ha kontakt med samma hudområde under längre 
användningsperioder. 

Det kan resultera i lätta brännskador, hudrodnad och blåsor, även om produkten 
inte känns het. Användning av stativ eller liknande utrustning rekommenderas när 
du använder produkten på heta platser och för personer med cirkulationsproblem 
eller känslig hud.
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Säkerhetsföreskrifter

 Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning 
är förbjuden. 

I annat fall kan annan utrustning sluta fungera på grund av elektromagnetiska vågor 
och olyckor kan inträffa.

 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att förhindra eldsvåda, hetta, 
kemiskt läckage, explosioner och elstötar:
• Sätt i batteriets plus- och minuspoler i rätt riktning.

 Tänd inte blixten mot någon som kör bil eller annat fordon. 
En olycka kan lätt inträffa.

 Använd inte och förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. 
På så sätt kan du förhindra brand, hetta, elektriska stötar och brännskador.

  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Anger risk för skador.

 Tänd inte blixten i närheten av någons ögon. 
Det kan skada ögonen.

 Blixten avger höga temperaturer när den tänds. Håll fingrar, delar av kroppen 
och föremål borta från blixtaggregatet när du tar bilder. 

Det kan annars orsaka brännskador eller att blixten inte fungerar.

 Lämna inte produkten på platser som utsätts för extremt hög eller låg temperatur. 
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller andra skador vid 
beröring.

 Vidrör inte några delar inuti produkten. 
Det kan orsaka personskada.

 När produkten inte används under en längre tid ska du ta ut batterierna före förvaring. 
På så sätt kan du förhindra funktionsfel och korrosion.

 Var försiktig när du byter batteri efter lång användning. 
Batterierna kan vara varma och orsaka brännskador.
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Delarnas namn

Blixtaggregat

Fäste för motljusskydd (s. 26)

Frigöringsknapp 
(s. 21, 22)

Fästring (s. 21, 22)

Blixthuvud A 
(s. 21, 36)

Filtergänga (s. 25)
(58 mm diam.)

Standardpositionsindex 
(vertikal vinkel) (s. 22)

Blixthuvud B 
(s. 21, 36)

Roteringsknapp 
(s. 22)

Fokuslampa 
(s. 33)

Blixtaggregat

Bakre blixtaggregat Blixthuvudsida och nederdel

Frigöringsknappar Diffusordapterfäste 
(s. 36)

<b> Indikator 
(s. 36)

<a> Indikator 
(s. 36)

Kamerafäste 
(blixtaggregat) 
(s. 21)Stativgänga

Standard-
positionsindex 
(horisontell 
vinkel)
Vinkel-
inställnings-
skala (s. 22)

Anslutnings-
kabel

Fäste för blixthuvud 
(s. 21, 22)
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Delarnas namn

Styrenhet

Funktionsknapp 3

LCD-display

<,>
Inställning av 
inställningsljus/
Valknapp för blixthuvud 
(s. 38, 45, 64, 69, 74, 
76, 85, 88, 92, 94)

Strömbrytare (s. 27)
<K> : Ström på
<a> : Knapp-/rattlås 

(ström på)
<J> : Ström av

Kontrollampa för 
blixtexponering (s. 30, 71, 89)

<9> Inställningsratt

<8> Inställningsknapp

Kontakter

Batterilucka (s. 18)

Låsspak för batterilucka 
(s. 18)

Monteringsfotens låsstift

Uttag för extern 
strömkälla

Kamerafäste (styrenhet) 
(s. 20)

Frigöringsknapp (s. 20)

Kamerafästets låsspak (s. 20)

Funktionsknapp 2

Funktionsknapp 1

<d>
Knapp för 
fokuslampa (s. 33)

<E>
Knapp för blixtmetod
(s. 30, 45, 69, 76, 78, 
88, 94)

<Q>
Lampa för uppladdad 
blixt/Testknapp 
(s. 28, 70, 89, 101, 105, 
112)

Kontaktskydd

Funktionsknapp 4
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Delarnas namn

 E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik  (s. 30)

Manuell blixt  (s. 45)

LCD-display

c : Blixt med kort synkroniseringstid (s. 43, 55)
r : Synkronisering med andra ridån (s. 44, 55)

Exponeringsnivå för blixt

FEB i följd (s. 102)

g : FEB (s. 41, 55)

, : Inställning av 
inställningsljus (s. 38)

Inställningsljus

G : Laddningsindikator (s. 27)

a : E-TTL II/E-TTL-
blixtautomatik

Diffusoradapter 
(s. 36)
E : Monterad på A
F : Monterad på B
D : Monterad 

på A, B

f : Blixtexponerings-
kompensation (s. 40, 55)

Värde för blixtexpo-
neringskompensation

Blixtgrupp
l : Tänd A:B (styrning av inställningsljus)
4 : Tänd A (tändning på ena sidan)
5 : Tänd B (tändning på ena sidan)

< : Personliga funktioner 
(s. 98, 101)

= : Funktioner för egen 
programmering 
(s. 98, 104)

> : Personliga funktioner/
funktioner för egen 
programmering

Bländare

 Bilderna som visas är exempel. Endast de inställningar som tillämpats 
för tillfället visas.

 Funktionerna som visas ovanför funktionsknapparna 1 till 4, till exempel 
<u> och <@>, ändras efter inställningarnas status.

 När en knapp eller ratt används tänds LCD-displayen (s. 29).



13

Delarnas namn

 Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring (s. 57)

Styrning av blixtgrupp G : Laddningsstatus för master-/
slavenhet

k : Blixtsynktidsvarning

M : Huvudenhetsinställning
v : Underenhetsstatus (s. 73)

' : Trådlös fotografering 
med radioöverföring

w : Icke ansluten
x : Anslutningsfel

* : Överföringskanal
) : Automatisk 

kanalinställning

Q : Slavblixt klar

Inställningsljus

, : Styrning av inställningsljus

Blixtmetod
a : E-TTL II/E-TTL-

blixtautomatik
q : Manuell blixt
[ : Gruppblixt

g : Trådlös fotografering 
(huvudenhet)

Blixtgrupp
l: Tänd A:B 

(styrning av 
inställningsljus)

4: Tänd A
5: Tänd B
6: Tänd C (slav C)
j: Tänd A, B och C

Blixtmetod för varje 
grupp (endast [)

Laddningsstatus för 
blixtgrupp (endast [)
m : Blixt ej klar
x : Blixt klar

Vid trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring, när huvudenheten 
och slavenheten är fulladdade, försvinner <G>. Vid <[> 
blixtfotografering, när alla blixtaggregat är fulladdade, försvinner 
också indikationen ”laddningsstatus för blixtgrupp”.
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Delarnas namn

 Trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring (s. 81)

Blixtmetod
a : E-TTL II/E-TTL-

blixtautomatik
q : Manuell blixtinställning

G : Laddningsindikator

M : Huvudenhetsinställning

* : Överförings-
kanal

:: Trådlös 
fotografering 
med optisk 
överföring

g : Trådlös fotografering 
(huvudenhet)

Blixtgrupp
l: Tänd A:B 

(styrning av 
inställningsljus)

4: Tänd A
5: Tänd B
6: Tänd C (slav C)
j: Tänd A, B och C
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Delarnas namn

Tillbehör som medföljer

Fodral

Fickor för diffusoradapter

Diffusoradapter
SDA-E1
(s. 36)

Fickor för blixthuvud

Ficka för fästring
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1
Komma igång med

makroblixtfotografering

I det här kapitlet beskrivs förberedelserna inför 
makroblixtfotografering samt grundläggande 
fotograferingsfunktioner.

 Försiktighetsåtgärder vid tändning av kontinuerliga blixtar

 För att undvika att blixten försämras eller skadas på grund av 
överhettning bör du begränsa kontinuerlig blixttändning med 
full energi till 20 gånger i följd. Efter blixttändning med full 
energi 20 gånger i följd bör blixten få svalna i minst 10 min.

 Om du tänder 48 kontinuerliga blixtar och sedan tänder ännu 
fler blixtar med korta intervaller, kan säkerhetsfunktionen 
aktiveras och begränsa blixttändningen. Även om blixttändning 
är begränsad ställs blixttändningen automatiskt in på cirka 8-20 
sekunder. Om detta händer måste blixten vila minst 25 minuter.

 Mer information finns i ”Begränsning av blixttändning på 
grund av temperaturökning” på sidan 110.

Motivets förhållanden påverkar exponeringen mycket vid 
fotografering av närbilder. Därför bör du fotografera samma motiv 
med olika exponeringar (s. 40) och kontrollera exponeringen efter 
fotograferingen.
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Sätt i fyra AA/R6-batterier.

1 Öppna luckan. 
 Skjut låsreglaget åt vänster enligt 

bilden, dra ner luckan och öppna 
batteriluckan.

2 Sätt i batterierna. 
 Kontrollera att du vänder polerna ”+” 

och ”-” åt rätt håll enligt 
markeringarna i batteriluckan.

 Spåren på sidan i batteriutrymmet 
anger ”-”. Det är praktiskt när du byter 
batterier i mörker.

3 Stäng luckan.
 Stäng batteriluckan och skjut upp den.
 När den snäpps på plats är 

batteriluckan låst.

 Baseras på nya alkaliska AA/LR6-batterier, tändning på båda sidorna 
och Canons teststandarder.

 Med Quickflash-funktionen kan du fotografera med blixt innan blixten 
är uppladdad (s. 27).

Sätta i batterierna

Tändningsintervall och antal blixtar

 Endast MT-26EX-RT

Blixttändning
Antal blixtar

Quickflash Normal blixt

Cirka 0,1-3,3 sekunder Cirka 0,1-5,5 sekunder Cirka 100 - 700 gånger
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Sätta i batterierna

 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 Använd inte AA/R6-litiumbatterier.
Observera att vissa AA/R6-litiumbatterier i sällsynta fall kan bli mycket 
varma vid användning. Av säkerhetsskäl bör du inte använda 
”AA/R6-litiumbatterier”.

 Om du tar många blixtbilder i följd bör du inte vidröra blixten, 
batterierna eller området i närheten av batteriluckan.
Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger 
med korta intervall, bör du inte vidröra blixten, batterierna eller området 
i närheten av batteriluckan. Blixten, batterierna och området i närheten 
av batteriluckan kan bli hett och ökar risken för brännskada.

 Låt inte produkten ha kontakt med samma hudområde under längre 
användningsperioder. 
Det kan resultera i lätta brännskador, hudrodnad och blåsor, även om 
produkten inte känns het. Användning av stativ eller liknande utrustning 
rekommenderas när du använder produkten på heta platser och för 
personer med cirkulationsproblem eller känslig hud.

 Om du använder något annat än alkaliska AA/R6-batterier är det inte 
säkert att batterierna ansluts ordentligt eftersom batterikontakterna 
inte är standardiserade.

 Om du använder den smidiga batterihållaren CP-E4N (säljs separat, 
s. 109), bör du läsa användarhandboken till CP-E4N.

 När <!> visas eller när LCD-displayen stängs av vid uppladdning, 
sätter du i nya batterier.

 Använd en ny uppsättning batterier av samma märke. När du byter 
ut batterierna ska du byta alla samtidigt.

 Ni-MH-batterier i AA/HR6-storlek kan också användas.
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1 Ansluta styrenheten. 
 För in styrenhetens kamerafäste 

så långt det går i kamerans 
tillbehörsfäste.

2 Säkra styrenheten. 
 Skjut låsspaken på fästet till höger.
 När låsspaken klickar på plats är 

den låst.

3 Lossa styrenheten.
 Samtidigt som du trycker på 

frigöringsknappen skjuter du låset 
till vänster och tar bort styrenheten 
från kameran.

Ansluta och koppla från styrenheten 
från kameran

Stäng av MT-26EX-RT-aggregatet innan du monterar eller tar bort det.
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1 Fäst blixtaggregatet framtill på 
objektivet samtidigt som du håller 
ner frigöringsknappen på fästringen.
 Placera frigöringsknappen 

mot överdelen.
 Kontrollera att blixtaggregatet 

sitter fast ordentligt.
 Lossa blixtaggregatet medan du 

håller ner frigöringsknappen.

2 Fäst blixthuvud A och B på 
blixthuvudfästena.
 Tryck in dem i fästena tills du hör 

ett klickande ljud.
 Om du vill ta loss blixthuvudena 

trycker du ned frigöringsknappen 
(s. 10).

Fästa och ta loss blixtaggregatet på/från 
objektivet

 Se till att du har satt fast blixtaggregatet på objektivet när du fotograferar. 
Om du håller blixtaggregatet i handen när du fotograferar kan du få lätta 
brännskador.

 Rör inte blixtaggregatet eller batterierna omedelbart efter upprepad 
användning av blixttändning eller inställningsljus (s. 34). Det kan leda till 
brännskador. Låt blixtaggregatet svalna innan du lossar det eller byter 
batterierna.

 När du ska rotera fästringen måste du först hålla ned frigöringsknappen.
 Om Macrolite Adapter 72C som skruvats fast på EF180mm f/3.5L Macro 

USM-objektivets filtergänga har fastnat och inte kan skruvas loss, vrider 
du ringen, utan att trycka på frigöringsknappen, mot objektivet i samma 
riktning som du använder för att lossa adaptern.

 Blixten kan inte fästas på EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM.

När du använder följande objektiv monterar du Macrolite Adapter (säljs 
separat) framtill på objektet (filtergängan) och sedan blixtaggregatet.

• EF100mm f/2.8L Macro IS USM: Macrolite Adapter 67
• EF180mm f/3.5L Macro USM: Macrolite Adapter 72C
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Blixten MT-26EX-RT kan justeras inom det område som visas nedan 
för att stämma överens med objektiv och motiv.

" Om du vill rotera fästringen måste du först hålla ned 
frigöringsknappen.

# Om du vill rotera blixthuvudfästet, gör du det när du håller ned 
roteringsknappen.

$ Om du vill rotera blixthuvudet i riktning mot %, måste du flytta 
blixthuvudet direkt.

Justera blixtaggregatet

Blixtens justeringsområde

Roteringsknapp

Standardpositionsindex (vertikal vinkel)

Standardpositionsindex 
(horisontell vinkel)
Vinkelinställningsskala

Frigöringsknapp

Blixthuvud

Frigöringsknapp

 Justera inte blixthuvudsvinkeln utanför det justerbara området. 
Det kan göra att blixthuvudet lossnar från blixthuvudsfästet.

 Det justerbara området kan begränsas ytterligare beroende på vilken 
kamera och vilket objektiv som används.
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Justera blixtaggregatet

Det här är allmänna regler för inställning av blixtvinkeln vid olika 
förstoringar med ett makroobjektiv. Titta på vinkelskalan (15° steg) på 
sidan av blixthuvudet och ställ in samma vinkel för både blixthuvud A 
och B. Vinkelspecifikationerna i tabellen nedan visar den inre vinkeln 
i relation till blixthuvudets standardpositionsindex (horisontellt).

Riktlinjer för justering

Objektiv Förstoring
Inre vinkel på blixthuvud

60° 45° 30° 15° 0°

EF50mm f/2.5 
Compact Macro

1:2  

1:2,5 - 1:3 

1:4  

1:5 - 1:6 

1:8  

1:10 

EF50mm f/2.5 
Compact Macro
+Life-Size
Converter EF

1:1 

1:1,2  

1:1,5 - 1:2 

1:4 

EF100mm f/2.8L 
Macro IS USM
EF100mm f/2.8 Macro 
USM

1:1 - 1:1,5  

1:2  

1:2,5 - 1:3 

1:4 

EF100mm f/2.8 Macro

1:1 

1:1,5 

1:2  

1:2,5 - 1:3 

1:4 
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Justera blixtaggregatet

* I närheten av närmaste fokuseringsavstånd kan blixten vidröra motivet beroende 
på motivets form och storlek. Ljuset från fokuseringslampan kan också skymmas.

Objektiv Förstoring
Inre vinkel på blixthuvud

60° 45° 30° 15° 0°

EF180mm f/3.5L Macro 
USM

1:1  

1:1,2 - 1:1,5 

1:2 - 1:10 

EF-S35mm f/2.8 Macro IS 
STM

1:1* 

1:1,4 

1:2 

1:3,3  

EF-S60mm f/2.8 Macro 
USM

1:1  

1:1,5 

1:2  

1:3 

1:4 

1:5 

MP-E65mm f/2.8 1-5x 
Macro Photo

5x - 2x 

1x 
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Justera blixtaggregatet

Du kan köpa till ett filter som du 
använder när du fotograferar med blixt. 
Filtret fästs på något av de två sätt som 
beskrivs nedan. Filter får inte användas 
med vissa makroobjektiv.

(1) Sätt dit ett 58 mm-filter på fästringens filtergänga (se bild ovan).
(2) Fäst blixten på objektivet med filtret fastsatt framtill på objektivet 

(filtergängan).

*1: Objektivet kan inte användas med filter eftersom fokuseringen hindras av ett 
fastsatt filter framtill på objektivet. Dessutom kan filtret skadas och det kan 
uppstå fel på objektivet.

*2: Sätt fast ett filter på objektivets framsida innan du sätter fast Macrolite Adapter 
(s. 21) på objektivets framsida. Om det inte finns några fästningstrådar på filtrets 
framkant kan inte blixtenheten monteras eftersom Macrolite Adapter inte kan 
fästas. Observera att om blixtenheten monteras efter att ett filter och Macrolite 
Adapter fästs på objektivets framsida, så kan bildens periferi se mörkare ut.

*3: Sätt fast Lens Hood ES-27 på objektivets framsida innan du sätter fast ett 
49 mm-filter.

Använda filter

Makroobjektiv
Kompatibla filter

(1) (2)

EF50mm f/2.5 Compact Macro
Kan ej 

användas*1
Kan användas

EF100mm f/2.8 Macro

Kan användas

EF100mm f/2.8 Macro USM
Kan ej 

användas

EF100mm f/2.8L Macro IS USM Kan användas 
med villkor*2

EF180mm f/3.5L Macro USM

EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
Kan användas 
med villkor*3

EF-S60mm f/2.8 Macro USM Kan användas

MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
Kan ej 

användas
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Justera blixtaggregatet

 När du sätter fast ett motljusskydd (säljs separat) på MP-E65mm 
f/2.8 1-5x Macro Photo eller sätter fast Lens Hood ES-27 på 
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM, måste du först sätta fast 
motljusskyddet och sedan fästringen. Om ett motljusskydd redan är 
fastsatt kan ett 58 mm-filter inte fästas på fästringens filtergänga.

 Med EF100mm f/2.8 Macro USM kan motljusskyddet ET-67 
sättas fast på fästringens fäste. Använd det omgivande ljuset vid 
fotografering. Om du använder blixt kan det resultera i mörka kanter.

Använda motljusskydd
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1 Ställ strömbrytaren på <K>. 
 Blixtaggregatet börjar laddas upp.
 Vid uppladdning visas <G> på 

LCD-displayen. När uppladdningen är 
klar försvinner indikatorn.

2 Kontrollera att blixtaggregatet är 
uppladdat. 
 Lampan för uppladdad blixt går från 

släckt till grön (Quickflash klar) 
och sedan till röd (fulladdad).

 Du kan trycka på testknappen 
(lampan för uppladdad blixt) för 
att tända en testblixt.

Med Quickflash-funktionen kan du fotografera med blixt innan lampan 
för uppladdad blixt är grön (innan blixten är fulladdad). Quickflash är 
tillgängligt oavsett vilken matningsmetod som ställts in på kameran. 
Även om blixtenergin blir ungefär 1/2 till 1/6 av full energi, kan den 
användas för fotografering med ett kortare tändningsintervall.
Vid manuell blixtfotografering är den här funktionen tillgänglig när 
blixtenergin är inställd på 1/4 eller lägre. Du kan inte använda 
Quickflash med FEB eller vid trådlös blixtfotografering.

Slå på strömmen

Quick Flash-funktion

 När Quickflash används vid bildserietagning kan underexponering 
förekomma, eftersom blixtenergin minskar.

 Observera att testblixten inte kan tändas när kamerans mättimer m.m. används.

Visning av <G> vid trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring 
beskrivs på sidan 72.
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Slå på strömmen

För att spara batterikapacitet stängs kameran av automatiskt efter cirka 
90 sekunders inaktivitet. Sätt på MT-26EX-RT-aggregatet igen genom 
att trycka ned avtryckaren på kameran halvvägs eller genom att trycka 
på testknappen (lampan för uppladdad blixt).
Om blixten är inställd som huvudenhet för trådlös multiblixtfotografering 
med radioöverföring (s. 58), kommer automatisk avstängning att träda 
ikraft efter cirka 5 minuter.

Om du ställer strömbrytaren på <a>, kan du inaktivera blixtens 
knapp- och rattfunktioner. Med den här funktionen förhindrar du att 
dina blixtinställningar ändras av misstag.
Om du använder en knapp eller ratt visas <k> på LCD-displayen. 
Om låset är aktivt kommer funktionerna som visas ovanför 
funktionsknapparna 1 till 4, till exempel <u> och <@>, 
att inte visas.

Funktionen för automatisk avstängning

Låsfunktion
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Slå på strömmen

När en knapp eller ratt används tänds belysningen på LCD-displayen 
i cirka 12 sekunder (p).
Vid normal blixtfotografering och trådlös multiblixtfotografering 
med radio-/optisk överföring (s. 58/82) blir LCD-displayen grön.
Mer om LCD-displayens belysning vid trådlös multiblixtfotografering 
med radioöverföring finns på sidan 72.

LCD-displaybelysning

 Blixtinställningarna behålls även om du stänger av strömmen. 
Om du vill behålla inställningarna vid batteribyte byter du batterier 
efter att strömbrytaren stängts av.

 Du kan utlösa en testblixt eller slå på/stänga av fokuslampan när 
strömbrytaren står i läget <a>. LCD-displaybelysningen tänds 
även när en knapp eller ratt används.

 Du kan inaktivera Quickflash (P.Fn-05, s. 105).
 Den automatiska avstängningen kan inaktiveras (C.Fn-01, s. 101).
 Du kan välja vilken laddningsmetod som ska användas när en extern 

strömkälla används (C.Fn-12, s. 102).
 Du kan ändra inställning för LCD-displaybelysning (C.Fn-22, s. 103).
 Du kan ändra färg på LCD-displaybelysning (P.Fn-04, s. 104).
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När du ställer in kamerans fotograferingsmetod på <d>  
(Programautomatik) eller full automatik kan du fotografera 
i helautomatiskt läge med E-TTL II/E-TTL.

1 Ställ in blixtmetoden på <a>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <Q> och 

tryck sedan på <8>.
 Kontrollera att <M> inte visas.

2 Ställ in skärpan på motivet. 
 Tryck ned avtryckaren halvvägs 

så att skärpan ställs in.
 Slutartiden och bländaren visas 

i sökaren.
 Kontrollera att <Q> lyser i sökaren.

3 Ta bilden. 
 När du trycker ned avtryckaren helt 

och hållet tänds blixten och bilden tas.
 När standardblixtexponeringen 

fås tänds kontrollampan för 
blixtexponeringen i cirka 3 sekunder.

a: Blixtfotografering med helautomatik

Kontrollampan för 
blixtexponering
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a: Blixtfotografering med helautomatik

 Om kontrollampan för blixtexponeringen inte tänds eller om motivet är 
mörkt (underexponerat) när du granskar bilden flyttar du dig närmare 
motivet och provar igen. Du kan även öka ISO-talet när du använder 
en digitalkamera.

 ”Full automatik” syftar på fotograferingsmetoderna <A>, <1> och <C>.
 Till och med när blixtaggregatet är anslutet till en kamera med stöd för 

E-TTL II blixtautomatik visas <a> på LCD-displayen.
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Ställ bara in kamerans fotograferingsmetod på <f> (bländarförval 
AE) eller <a> (manuell exponering) så kan du utföra fotografering 
med makroblixt med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik.

 När slutartiden ställs in manuellt när fotograferingsmetoden står på <s> 
(tidsförval AE), ställs bländaren in automatiskt. Detta rekommenderas inte 
eftersom bländaren inte kan ställas in manuellt.

 Om du använder fotograferingsmetoden <Z> eller <Y> blir resultatet 
samma som med läget <d> (programautomatik).

 1/X sek. är kamerans längsta blixtsynkroniseringstid.

Blixtautomatik efter fotograferingsmetod 
E-TTL II/E-TTL

f

Du kan fotografera med blixt medan du får en standardexponering 
av både huvudmotivet och bakgrunden medan skärpedjupet vägs in.
Välj den här fotograferingsmetoden när du vill ställa in bländarvärdet 
manuellt. Kameran ställer in slutartiden automatiskt för 
standardexponering baserad på kamerans mätning. Vid svagt upplysta 
motiv ställer kameran in en lång slutartid för standardexponering av 
både motivet och bakgrunden. Standardexponering av huvudmotivet 
fås med hjälp av blixtljuset, medan bakgrunden blir standardexponerad 
med hjälp av en lång slutartid.
 Eftersom det används lång slutartid vid svagt upplysta motiv 

rekommenderar vi att du använder stativ.
 Om slutartiden blinkar i sökaren finns det en risk att bakgrunden blir 

underexponerad eller överexponerad. Välj ett annat bländarvärde 
så att slutartiden slutar blinka.

a

Välj den här fotograferingsmetoden om du vill ställa in slutartiden 
och bländarvärdet manuellt.
Blixtljuset ger en standardexponering av huvudmotivet. Exponeringen 
av bakgrunden ändras efter den slutartid och det bländarvärde som 
du ställer in.

Inställning av slutartid och bländarvärde efter fotograferingsmetod

Slutartid Bländare

d Automatisk inställning (1/X sek. till 1/60 sek.) Ställs in automatiskt

f Automatisk inställning (1/X sek. till 30 sek.) Ställs in manuellt

a Ställs in manuellt (1/X sek. till 30 sek., bulb) Ställs in manuellt
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Blixtautomatik efter fotograferingsmetod E-TTL II/E-TTL

Tryck på knappen <d> för att tända 
fokuslampan i 20 sek. Då blir det lättare 
att ställa in skärpan. Tryck igen för att 
stänga av lampan.
Fokuslampan stängs av automatiskt 
när du trycker ner avtryckaren helt.

Fokuslampa

 Observera att du kan få synskador av att titta in i fokuslampan.
 Om du fotograferar med fokuslampan tänd kan det leda till 

underexponering. Ställ vid behov in exponeringskompensation 
eller blixtexponeringskompensation.

 Under förhållanden där blixten inte tänds, till exempel i läget blixt av eller 
under filminspelning, släcks lampan inte automatiskt ens om du trycker 
ner avtryckaren helt.

 Du kan ställa in fokuslampans tändningsmetod (C.Fn-18, s. 103).
 Du kan ändra fokuslampans ljusstyrka (P.Fn-01, s. 104).
 Du kan ställa in fokuslampans tändningsmetod (C.Fn-02, s. 104).
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Blixtautomatik efter fotograferingsmetod E-TTL II/E-TTL

När du trycker på knappen för skärpedjupskontroll på kameran 
tänds blixten kontinuerligt i cirka 1 sekund. Funktionen kallas 
”inställningsljus”. Det är praktiskt för att undersöka skuggeffekter på 
motivet och ljusbalansen. Inställningsljuset kan tändas vid trådlös 
multiblixtfotografering med radioöverföring (s. 58) eller trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring (s. 82).

Den här funktionen justerar vitbalansen beroende på färgtemperaturen 
hos blixten genom att färgtemperaturinformationen överförs till 
EOS DIGITAL-kameran när blixten tänds. När du ställer in kamerans 
vitbalans på <Q>, <Qw> eller <Q>, aktiveras funktionen automatiskt.
Du kan ta reda på om kameran är kompatibel med den här funktionen 
genom att läsa specifikationerna i kamerans användarhandbok.

InställningsljusM

Överföring av färgtemperaturinformation

 För att undvika att blixtreflektorn försämras eller skadas på grund av 
överhettning bör du inte tända inställningsljuset mer än 20 gånger i följd. 
När det tänts 20 gånger i följd bör det få svalna i minst 10 min.

 Det går inte att tända inställningsljuset (med kameran) under Live View-
fotografering.

 Inställningsljuset (ställs in på kameran) är avstängt när du använder 
blixtaggregatet med EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, 
EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N, EOS IX 
eller EOS IX 7. Ställ in C.Fn-02 på 1 eller 2 (s. 101) och tänd sedan 
inställningsljuset med testknappen. (Om du använder kameror i EOS M-
serien ovan fungerar testknappen när kamerans mättimer inte är aktiv.)

Du kan använda testknappen för att tända inställningsljuset (C.Fn-02, s. 101).
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Räckvidden för MT-26EX-RT varierar mycket beroende 
på blixthuvudets läge.

Blixtens räckvidd
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Om du fotograferar med den medföljande diffusoradaptern fastsatt på 
blixthuvudena, kan du sprida blixtbelysningen över ett större område 
vilket ger mjukare skuggor.

Montera diffusoradaptern.
 Montera diffusoradaptern på ett 

blixthuvud tills den klickar på plats, 
enligt bilden.
Diffusoradaptern kan monteras 
på blixthuvud A eller B.

 En skärm som visar att 
diffusoradaptern används.

 När du tar bort diffusoradaptern utför 
du stegen i omvänd ordning. Dra upp 
borttagningsfliken på adapterns sida 
och ta sedan bort adaptern från 
blixthuvudet.

D Kombinerad användning med 
diffusoradaptern

Monterad på A Monterad på B Monterad på A,B
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D Kombinerad användning med diffusoradaptern

 När diffusoradaptern är monterad ändras blixtens räckvidd. För att 
undvika detta kan du t.ex. justera ISO-talet på kameran eller använda 
blixtexponeringskompensation (s. 40) efter behov.

 När Quickflash (s. 27) tänds med diffusoradaptern monterad, 
rekommenderas du att ta bilden efter att lampan för uppladdad blixt 
lyser röd eftersom blixtenergin kanske inte räcker.

 Om du monterar diffusoradaptern på MT-26EX-RT när du använder en 
EOS DIGITAL-kamera som släppts fram till och med 2004, ställer du in 
vitbalansen på <A>. Om du fotograferar med <Q> kan det hända att 
korrekt vitbalans inte fås.

Om motivet är mörkt (underexponerat) när du kontrollerar bilden, aktiverar 
du blixtexponeringskompensation (s. 40). Du kan även öka ISO-talet när du 
använder en digitalkamera.
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Du kan ställa in inställningsljuset mellan blixthuvud A och B eller endast 
tända ett av dem. Det kan skapa skuggor på motivet och ge en mer 
skulpturaktig effekt. Inställningsljuset kan ställas in i halvsteg enligt 
följande: 8:1 till 1:1 till 1:8 (13 inställningar).

1 Ställ in på <l>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <U> och tryck 

sedan på <8>.

2 Tryck på knappen <F>.
 Tryck på funktionsknapp 3 <F>.
 Inställningsljuset markeras.

3 Ställ in inställningsljus.
 Vrid på <9> för att ställa in A:B-

inställningsljuset och tryck på <8>.

l Ställa in inställningsljusN

Blixt med A:B-inställningsljus inställt

A:B = 1:1 A:B = 4:1 Tänd endast A Tänd endast B
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l Ställa in inställningsljusN

Ställ in på <4> eller <5>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <a> eller <b> 

och tryck sedan på <8>.

En sida tänds

Tänd endast A Tänd endast B

Det går inte att styra inställningsljuset på följande modeller. Båda sidorna 
tänds vid samma blixtenergi eller en sida tänds.

EOS 50/50E, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX, EOS IX 7

 Inställningsljuset 8:1 till 1:1 till 1:8 motsvarar 3:1 till 1:1 till 1:3
(1/2 steg) när det omvandlas till antal steg.

 Nedan finns detaljerad information om inställningarna för inställningsljuset.

 När <l>, <4> eller <5> inte visas, tänds blixthuvud 
A och B vid samma blixtenergi.

 När blixtmetoden är inställd på <a>, se sid. 45 - 47.
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Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med exponerings-
kompensation. Du kan ställa in värdet för blixtexponerings-
kompensation upp till ±3 steg i 1/3 steg.

1 Tryck på knappen <@>.
 Tryck på funktionsknapp 2 <@>.
 Du kan också ställa in värdet genom 

att trycka på <8>.
 <f> visas och värdet för 

blixtexponeringskompensationen 
markeras.

2 Ställ in värdet för blixt-
exponeringskompensationen.
 Ställ in värdet för blixtexponerings-

kompensation genom att vrida på 
<9> och tryck sedan på <8>.

 Värdet för blixtexponerings-
kompensationen ställs in.

 ”0.3” betyder 1/3 steg och ”0.7” 
betyder 2/3 steg.

 Om du vill stänga av blixt-
exponeringskompensationen återställer 
du kompensationsvärdet ± 0.

f BlixtexponeringskompensationN

 I allmänhet ställer du in högre exponeringskompensation för ljusa 
motiv och lägre exponeringskompensation för mörka motiv.

 Om kamerans exponeringskompensation är inställd på 1/2 steg blir 
blixtexponeringskompensationen upp till ± 3 steg i 1/2 steg.

 När blixtexponeringskompensationen ställts in på både blixten 
och kameran prioriteras blixtinställningen.

 Värdet för blixtexponeringskompensationen kan ställas in direkt med <9> 
utan att du behöver trycka på funktionsknapp 2 <@> (C.Fn-13, s. 102).
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Du kan ta tre bilder medan blixtenergin ändras automatiskt. Detta kallas 
FEB (variation blixtexponering). Det tillgängliga intervallet är upp till 
± 3 steg i 1/3 steg.

1 Tryck på knappen <E>.
 Tryck på funktionsknapp 3 <E>.
 <g> visas och FEB-nivån markeras.

2 Ställ in FEB-nivån.
 Ställ in FEB-nivån genom att vrida 

på <9> och tryck sedan på <8>.
 FEB-nivån ställs in.
 ”0.3” betyder 1/3 steg och ”0.7” 

betyder 2/3 steg.
 När FEB används tillsammans med 

blixtexponeringskompensation 
baseras bildtagningen på det inställda 
värdet för blixtexponerings-
kompensationen. När FEB-intervallet 
överskrider ± 3 steg visas <I> 
eller <J>.

g FEBN

 När de tre bilderna har tagits stängs FEB-funktionen av automatiskt.
 Innan du fotograferar med FEB rekommenderar vi att du ställer in 

kamerans matningsmetod på Enbild och kontrollerar att blixten är 
uppladdad. Om matningsmetoden är inställd på serietagning, avbryts 
fotograferingen automatiskt efter tre tagna bilder.

 FEB kan användas tillsammans med blixtexponeringskompensation 
eller FE-lås.

 Om kamerans exponeringskompensation är inställd på 1/2 steg blir 
blixtexponeringskompensationen upp till ± 3 steg i 1/2 steg.

 Du kan ställa in FEB så att det förblir aktiverat när du tagit de tre 
bilderna (C.Fn-03, s. 101).

 Du kan ändra FEB-fotograferingsföljden (C.Fn-04, s. 102).
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FE-låset (blixtexponering) låser rätt blixtexponeringsinställning för valfri 
del i motivet.
När <a> visas på LCD-displayen trycker du på knappen <B> 
på kameran. Tryck på knappen <A> (AE-lås) eller <7> på kameror 
som saknar knappen <B>.

1 Ställ in skärpan på motivet.

2 Tryck på knappen <B> (8).
 Tryck på knappen <B> när 

motivet är mitt i sökaren.
 MT-26EX-RT-aggregatet tänder en 

förblixt och den blixtintensitet som 
krävs för motivet lagras i minnet.

 ”FEL” visas i sökaren i cirka 
0,5 sekunder.

 Varje gång du trycker på knappen 
<B> tänds en förblixt och den 
nya blixtenergin som krävs lagras 
i minnet.

FEL: FE-lås N

 Om det inte går att få rätt exponering när FE-låset används blinkar <Q> 
i sökaren. Gå närmare motivet eller öppna bländaren och lås 
blixtexponeringen igen med FE-låset. Du kan även öka ISO-talet 
och låsa blixtexponeringen igen om du använder en digitalkamera.

 Om motivet är för litet i sökaren kan det hända att FE-låset inte är så 
effektivt.

 När du trycker på knappen <A> på en kamera i EOS M-serien, visas en 
cirkel som anger blixtens räckvidd mitt på skärmen. (<d> visas också 
beroende på kameramodellen.)
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Med höghastighetssynkronisering kan du fotografera med blixt med alla 
slutartider. Detta är effektivt när du vill fotografera med bländarförval AE 
<f> med bakgrundsoskärpa (öppen bländare) utomhus i dagsljus.

Visa <c>.
 Tryck på funktionsknapp 4 <Y> 

för att visa <c>.
 Kontrollera att <F> tänds i sökaren 

och ta sedan bilden.

c HöghastighetssynkroniseringN

Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är.

 Om slutartiden är kortare än eller lika med slutartiden som överstiger 
kamerans längsta synkroniseringstid, visas inte <F> i sökaren.

 Om du vill återgå till vanlig blixtfotografering trycker du på 
funktionsknapp 4 <Y> för att stänga av <c>.
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Fotografering med lång slutartid och synkronisering med andra ridån 
fångar banan hos ljuskällor på ett rörligt motiv på ett naturligt sätt. 
Blixten tänds alldeles innan exponeringen avslutas (slutaren stängs).

Visa <r>.
 Tryck på funktionsknapp 4 <Y> 

för att visa <r>.

r Synkronisering med andra ridånN

 Synkronisering med andra ridån fungerar bra när kamerans 
fotograferingsmetod är inställd på <bulb(B)> (bulbtagning).

 När blixtmetoden är inställd på <a> tänds blixten två gånger. 
Den första blixten är en förblixt som beräknar den blixtenergi som krävs. 
Detta är inte ett fel.

 Synkronisering med andra ridån avaktiveras vid trådlös multiblixt-
fotografering.

 Om du vill återgå till vanlig blixtfotografering trycker du på funktions-
knapp 4 <Y> för att stänga av <r>.
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Du kan ställa in blixtenergin manuellt mellan 1/1 och 1/512 full energi 
i steg om 1/3. Du kan ta bilder med tre olika metoder: tända med 
blixthuvud A och B vid samma blixtenergi, tända med blixthuvud A 
och B vid olika blixtenergi och en sida tänd (endast A eller B).
Vi rekommenderar att du ställer in kamerans fotograferingsmetod 
på <f> eller <a>. Ta dessutom en testbild först för att kontrollera 
exponeringen.

1 Ställ in blixtmetoden på <q>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <R> och tryck 

sedan på <8>.

2 Stäng av <,>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <M> 

och tryck sedan på <8>.

3 Ställ in blixtenergin. 
 Tryck på funktionsknapp 2 <@> 

eller <8>.
 Blixtnivåregleringen markeras.
 Välj blixtenergi genom att vrida på 

<9> och tryck sedan på <8>.

q: Manuell blixtN

Tända med blixthuvud A och B vid samma blixtenergi

 Om du har ställt in blixt med kort synkroniseringstid kommer 
inställningsområdet att vara 1/1–1/64.

 Lednumret varierar mellan tändning av båda sidorna och tändning av 
en sida även när blixtenergiinställningarna är desamma (s. 120).

Utan att trycka på funktionsknapp 2 <@> eller <8>, kan du direkt vrida 
på <9> och ställa in blixtenergin (C.Fn-13, s. 102).



46

q: Manuell blixtN

1 Ställ in <4> och <5>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <U> och tryck 

sedan på <8>.

2 Välj ett blixthuvud.
 Tryck på funktionsknapp 3 <F> 

eller <8> och vrid på <9> för att 
välja blixthuvud A eller B.

3 Ställ in blixtenergin. 
 Tryck på funktionsknapp 3 <1> 

eller <8>.
 Välj blixtenergi genom att vrida på 

<9> och tryck sedan på <8>.
 Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in 

blixtenergin för blixthuvud A och B.

Tända blixthuvud A och B vid olika blixtenergi
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q: Manuell blixtN

1 Ställ in <4> eller <5>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <a> eller <b> 

och tryck sedan på <8>.

2 Ställ in blixtenergin. 
 Tryck på funktionsknapp 3 <@> 

eller <8>.
 Välj blixtenergi genom att vrida på 

<9> och tryck sedan på <8>.

En sida tänds

Tänd endast BTänd endast A
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q: Manuell blixtN

Du kan ställa in exponeringsnivån för blixt manuellt innan du fotograferar 
med en EOS-1D-kamera. Detta används när du är nära motivet. Använd 
en 18 % grå reflektor (finns i handeln) och fotografera enligt nedan.

1 Välj inställningar för kameran och MT-26EX-RT.
 Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <q> eller <f>.

 Ställ in blixtmetoden för MT-26EX-RT på <q>.

2 Ställ in skärpan på motivet.
 Fokusera manuellt.

3 Ta fram en grå reflektor (18 %).
 Placera reflektorn på motivets plats.

 Rikta kameran så att hela spotmätningscirkeln i sökarens mitt täcker 

den grå reflektorn.

4  Tryck på knappen <B>, <P> eller <7> (8).
 MT-26EX-RT tänder en förblixt och den blixtenergi som krävs för att 

få rätt exponering lagras i minnet.

 Till höger i sökaren visas blixtexponeringsnivån för en 

standardexponering i exponeringsindikatorn.

5 Ställ in exponeringsnivån för blixt.
 Ställ in manuell blixtenergi och bländare för MT-26EX-RT 

så att blixtexponeringsnivån passas in med markeringen 

för standardexponering.

6 Ta bilden.
 Ta bort den gråa reflektorn och ta en bild.

Manuell blixtexponering med uppmätt värde

Manuell blixtexponering med uppmätt värde är endast tillgänglig med 
kameror i EOS-1D-serien.
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Du kan återställa standardinställningar för fotograferingsfunktionerna 
för MT-26EX-RT och den trådlösa multiblixtfotograferingen.

Radera inställningarna.
 Tryck på funktionsknapp 2 och 3 

några sekunder tills <w> visas.
 MT-26EX-RT-inställningarna raderas 

och normal blixtfotografering med 
blixtmetoden <a> ställs in.

Radera inställningar för MT-26EX-RTN

Även om inställningarna har raderats, raderas inte överföringskanal och 
trådlös radio blixt-ID för trådlös multiblixtfotografering eller inställningarna 
för egen programmering (C.Fn) och personliga funktioner (P.Fn).
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2
Ställa in blixtfunktioner

via kamerareglage

I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in 
blixtfunktionerna via kamerans menyskärm.

När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatik 
eller en baszonsmetod, är funktionerna i det här kapitlet inte 
tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <d/s/
f/a/bulb(B)> (Kreativa zonens metod).



52

På EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2007 kan 
blixtfunktioner och funktioner för egen programmering ställas in via 
kamerans menyskärm.
Information om kamerans funktioner finns i användarhandboken till kameran.

1 Välj [Styrn. av separat Speedlite].
 Välj [Styrn. av separat Speedlite] 

eller [Blixtstyrning].

2 Välj [Blixtfunktions-inställningar].
 Välj [Blixtfunktions-inställningar] 

eller [Funktionsinst. extern blixt].
 Inställningsskärmen visas.

3 Ställ in funktionen.
 Hur inställningsskärmen och alternativen ser ut varierar 

beroende på vilken kamera som används.
 Om du vill ställa in trådlösa funktioner väljer du [1:Slav A, B 

och C] för C.Fn-15 i [C.Fn blixtinställningar] eller [C.Fn 
inställn. extern blixt].

 Välj ett alternativ och ställ in funktionen.

Blixtstyrning via kamerans menyskärm

Blixtfunktionsinställningar

Exempel 1 Exempel 2
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Blixtstyrning via kamerans menyskärm

 EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2014
Du kan, på kamerans skärm för blixtfunktionsinställningar, konfigurera 
inställningarna för normal blixtfotografering, styrning av inställningsljus, 
trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring samt trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring. Ställ in C.Fn-15-1 i förväg 
när du vill ställa in trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring 
eller trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring.

* Även om EOS 1300D och EOS 1200D släpptes under och efter 2014 är 
de inställbara funktionerna samma som på EOS DIGITAL-kameror som 
släppts mellan 2007 och 2011.

 EOS DIGITAL-kameror som släppts mellan 2012 och 2013
EOS-1D X, EOS 6D, EOS 5D Mark III, EOS 70D, EOS 100D,
EOS 700D, EOS 650D, EOS M2, EOS M
Du kan, på kamerans skärm för blixtfunktionsinställningar, 
konfigurera inställningarna för normal blixtfotografering, trådlös 
multiblixtfotografering med radioöverföring samt trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring. Ställ in C.Fn-15-1 
i förväg när du vill ställa in trådlös multiblixtfotografering med optisk 
överföring. Om du vill använda styrning av inställningsljus ställer du 
in funktionerna med hjälp av blixten.

 EOS DIGITAL-kameror som släppts mellan 2007 och 2011
EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, 
EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, 
EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

Du kan, på kamerans skärm för blixtfunktionsinställningar, 
konfigurera inställningarna för normal blixtfotografering och trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring. Om du vill använda 
styrning av inställningsljus eller trådlös multiblixtfotografering med 
radioöverföring ställer du in funktionerna med hjälp av blixten.

Inställningar på skärmen Blixtfunktionsinställningar



54

Blixtstyrning via kamerans menyskärm

De vanligaste valbara funktionerna är som följer. Inställningarna 
kan variera beroende på vilken kamera som används, blixtmetod 
och inställningar för trådlös funktion m.m.
Om de inte kan ställas in på kamerans skärm ställer du in dem med 
hjälp av blixten. 

 Blixttändning
Fotografera med blixt genom att välja [Möjlig].

 E-TTL II blixtautomatik
För vanliga exponeringar väljer du [Evaluerande]. Om [Genomsnitt] 
har valts används en genomsnittlig blixtexponering för hela motivet 
som mätts av kameran. Blixtexponeringskompensation kan behövas 
beroende på vilket motiv du har. Den här inställningen är avsedd för 
avancerade användare.

 Blixtsynktid i Av-läget
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstiden vid fotografering med 
bländarförval AE <f> med blixt.

 Blixtmetod
Du kan välja [E-TTL II] eller [Manuell inst] efter motivet.

Funktioner

Blixttändning Möjlig/Ej möjlig

E-TTL II blixtautomatik Evaluerande/Genomsnitt

Blixtsynktid i Av-läget

Blixtmetod E-TTL II (blixtautomatik)/Manuell blixtinställning

Serieutlösning

Slutarsynkronisering
Synkronisera med 1:a ridån/Synkronisera med 

2:a ridån/Höghastighetssynkronisering

Blixtexponeringskompensation

Variation blixtexponering

Trådlösa funktioner Trådlös: Av/Radioöverföring/Optisk överföring

Radera inställningar
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Blixtstyrning via kamerans menyskärm

 Serieutlösning
Du kan ställa in inställningsljuset mellan blixthuvudena A och B eller 
endast tända ett av dem.

 Slutarsynkronisering
Du kan välja [Synkronisera med 1:a ridån], [Synkronisera 
med 2:a ridån] eller [Höghastighetssynkronisering] 
som tidsinställning/metod för blixttändningen. För normal 
blixtfotografering väljer du [Synkronisera med 1:a ridån].

 Blixtexponeringskompensation
Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med 
exponeringskompensation. Du kan ställa in värdet för 
blixtexponeringskompensation upp till ±3 steg i 1/3 steg.

 Variation blixtexponering
Du kan ta tre bilder medan blixtenergin ändras automatiskt. 
Det tillgängliga intervallet är upp till ± 3 steg i 1/3 steg.

 Trådlösa funktioner
Du kan ställa in trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring 
och trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring. 
Mer information finns i kapitel 3 (s. 57) och kapitel 4 (s. 81).

 Radera inställningar
När [Radera blixt-inst] eller [Radera inst. extern blixt] har valts, 
kan du återställa standardinställningarna för MT-26EX-RT.

Om blixtexponeringskompensation är inställt på blixten kan den inte utföras 
från kameran. Om båda är inställda samtidigt prioriteras inställningen 
på blixten.

 [Blixttändning] och [E-TTL II-blixtmätning] visas i steg 2 eller steg 3 på 
sidan 52. (Skärmlayouter och procedurer varierar beroende på vilken 
kameramodell som används.)

 Om inställningen [Blixtsynktid i Av-läget] inte visas kan den ställas 
in med kamerans funktioner för egen programmering.
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Blixtstyrning via kamerans menyskärm

Du kan ställa in Egen programmering för MT-26EX-RT via kamerans 
menyskärm. Alternativen som visas beror på vilken kamera som 
används. Om C.Fn-22 inte visas, ställ in det med hjälp av MT-26EX-RT. 
Information om funktionerna för egen programmering finns på 
sidorna 98-103.

1 Välj [C.Fn blixtinställningar].
 Välj [C.Fn blixtinställningar] eller 

[C.Fn inställn. extern blixt].
 Skärmen för egen programmering 

visas.

2 Ställ in funktionerna för egen 
programmering.
 Välj nummer för egen 

programmering.
 Välj ett alternativ och ställ 

in funktionen.

 Radera alla inställningar för egen 
programmering genom att välja 
[Radera inst.] i steg 1, och sedan 
[Radera alla Speedlite C.Fn] eller 
[Radera C.Fn inst. ext. blixt].

Blixtfunktioner för egen programmering

Nummer för egen programmering

 Om du använder en kamera som släppts 2011 eller tidigare eller 
EOS 1300D eller EOS 1200D, raderas inte C.Fn-22-inställningarna ens 
om du väljer [Radera alla Speedlite C.Fn] eller [Radera C.Fn inst. ext. 
blixt]. När metoden som beskrivs för Radera all egen programmering på 
sidan 100 genomförs, raderas all egen programmering.

 Personliga funktioner (P.Fn, s. 104) kan inte ställas in eller alla raderas 
samtidigt från kamerans menyskärm. Ställ in dem med hjälp av 
MT-26EX-RT.
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3
 Trådlös multiblixtfotografering

med radioöverföring

I det här kapitlet beskrivs trådlös multiblixtfotografering 
med radioöverföring och huvudenhetsfunktionen. 
Information om de tillbehör som krävs för trådlös 
multiblixtfotografering med radioöverföring finns 
i systemkartan (s. 108). 
Information om stödregioner, begränsningar och 
försiktighetsåtgärder som rör radioöverföringen finns 
på sidan 122.

 När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på 
helautomatik eller en baszonsmetod, är funktionerna i det här 
kapitlet inte tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod 
på <d/s/f/a/bulb(B)> (Kreativa zonens metod).

 Med MT-26EX-RT kan länkad bildtagning med radioöverföring 
inte utföras.

 MT-26EX-RT-aggregatet som monterats på kameran kallas 
huvudenhet och Speedlite-aggregatet som styrs trådlöst 
kallas slavenhet.

 MT-26EX-RT tillåter fjärrutlösning (fjärrfotografering) från 
slavenheten (s. 67). Mer information finns i användarhandboken 
för Speedlite som är utrustad med fjärrutlösningsfunktion.



58

Med ett Canon Speedlite-aggregat utrustad med en funktion för trådlös 
fotografering med radioöverföring kan du fotografera trådlöst med 
multiblixtteknik, på samma sätt som vid vanlig fotografering med 
E-TTL II/E-TTL blixtautomatik.
Systemet är konstruerat så att inställningarna för MT-26EX-RT-aggregatet 
(huvudenhet) görs automatiskt på det trådlöst styrda Speedlite-aggregatet 
(slavenhet). Därför behöver du inte hantera slavenheten när du 
fotograferar.

Multiblixtfotografering med slav C tillagd (s. 69)
Du kan utföra multiblixtfotografering med blixthuvud A och B på 
huvudenheten och en slavenhet inställd på blixtgrupp C (slav C).
Slav C styrs automatiskt för att ge standardexponering genom att 
endast tända grupp C. Därför kan det användas för att eliminera 
skuggor på motivet eller skapa accentbelysning.

' Trådlös multiblixtfotografering 
med radioöverföring

Positionering och räckvidd
(Exempel på trådlös 
multiblixtfotografering)

M

xC

MT-26EX-RT
Överföringsavstånd
Cirka 10 m
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' Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

Avancerad multiblixtfotografering med slav A, B och C 
tillagd (s. 74)

Du kan utföra multiblixtfotografering inte bara med slav C, utan också 
med slav A och B tillagda. Slav A styrs att tändas med blixthuvud A 
och slav B att tändas med blixthuvud B som grupp (som ett enda 
blixtaggregat).

B

A

C

 Fotografering med blixtgrupp C riktad mot huvudmotivet kan leda till 
överexponering.

 Innan du börjar fotografera tänder du en testblixt (s. 27) och tar en testbild.
 Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på förutsättningarna, till 

exempel slavenheternas position, den omgivande miljön och rådande 
väderförhållanden.

Positionera slavenheten med hjälp av det ministativ som medföljer slavenheten.
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' Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

Avancerad multiblixtfotografering i en annan blixtmetod 
för varje grupp (s. 78)

Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring har sina fördelar 
jämfört med optisk överföring, till exempel påverkas den i mindre 
utsträckning av blockerande föremål, och slavenhetens trådlösa 
sensor behöver inte riktas mot huvudenheten. De största funktionella 
skillnaderna är som följer.

* Vissa begränsningar finns beroende på vilken kamera som används. Se s. 62, 78.

Skillnad mellan radioöverföring och optisk överföring

Funktion Radioöverföring Optisk överföring

Överföringsavstånd Cirka 10 m
Cirka 0,2 - 10 m

(inomhus)

Styrning av blixtgrupp
Upp till 5 grupper*

(A, B, C, D, E)
Upp till 3 grupper

(A, B, C)

Styrning av slavenhet Upp till 15 enheter Ingen begränsning

Kanal Auto, kanal 1 - 15 Kanal 1 - 4

Trådlös radio blixt-ID 0000–9999 -

A B
C

E
D

Manuell blixt

Manuell blixt

E-TTL II

E-TTL II

Manuell blixt

* Inställningarna som visas för blixtmetod används endast som exempel.

Tak
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' Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

Slav A styrs att tändas med blixthuvud A och slav B att tändas med 
blixthuvud B som grupp (som ett enda blixtaggregat). Flera enheter kan 
användas som slav C, D och E. Du kan öka antalet slavenheter upp 
till 15 enheter.

Gruppstyrning

Slav C Slav D Slav E

Blixtgrupp C Blixtgrupp D Blixtgrupp E

Slav B Slav A

Blixtgrupp B Blixtgrupp A

Blixthuvud B Blixthuvud A
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' Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

Vid trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring kan funktions-
begränsningar förekomma, beroende på vilken kamera som används.

 EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2012

När blixten används med en kamera som EOS DIGITAL som släppts 
under och efter 2012 kan du fotografera utan begränsningar för bl.a. 
blixtmetod och blixtsynktid.
* Även om EOS 1300D och EOS 1200D släpptes efter 2012 är 

begränsningar för funktionerna samma som på EOS DIGITAL-kameror 
som släppts fram till 2011. (Information finns i följande beskrivning.)

 EOS-kameror som är kompatibla med E-TTL och som 

släppts före 2011

När blixten används med kamerorna i listan nedan går det inte 
att använda trådlös fotografering med radioöverföring och 
E-TTL blixtautomatik. Fotografera med manuell blixt (s. 76) 
eller trådlös multiblixt med optisk överföring (s. 81).

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300,
EOS 500N, EOS 3000N, EOS IX, EOS IX 7

När blixten används med en EOS DIGITAL-kamera eller 
EOS-filmkamera som släppts fram till 2011, gäller dessutom 
följande begränsningar.

1. Maximal blixtsynkroniseringstid är 1 steg längre.
Kontrollera den maximala blixtsynkroniseringstiden (X = 1/*** sek.) 
för kameran och fotografera med en slutartid på upp till 1 steg 
längre än den maximala blixtsynkroniseringstiden (exempel: När 
X = 1/250 sek. är trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring 
möjlig från 1/125 sek. till 30 sek.).
När du ställer in slutartiden på 1 steg längre än den maximala 
blixtsynkroniseringstiden försvinner varningssymbolen <k> .

Funktionsbegränsningar beroende på vilken kamera som 
används
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' Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

2. Det går inte att använda blixt med höghastighetssynkronisering.

3. Gruppblixt (s. 78) kan inte användas.
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Ställ in huvudenheten och slavenheten med följande metod för att 
utföra multiblixtfotografering med radioöverföring med E-TTL II/E-TTL-
blixtautomatik.

Visa <k> och <M>.
 Tryck på funktionsknapp 1 <u>.
 Vrid på <9>, välj <kM> 

och tryck sedan på <8>.

 Tryck på knappen <,> och välj sedan tändningsmetod 
bland nedanstående alternativ (s. 74).
• <_> och <j>
• <%> och <l>
• <^> och <l> <6>

Ställ in slavblixtgrupp (A, B, C) utifrån användarhandboken för 
Speedlite-aggregatet som är utrustad med trådlös slavfunktion 
med radioöverföring.

Inställningar för trådlös funktion med 
radioöverföring

Ställa in huvudenheten

Ställa in slavenheten

När trådlösa multiblixtsystem som använder radioöverföring etableras på 
en plats, kan störningar uppstå mellan de olika blixtsystemen, även om 
blixtarna är inställda på olika kanaler. Ställ in olika trådlösa radio blixt-ID 
för varje kanal (s. 65).

Vid normal blixtfotografering väljer du <F> för att radera 
inställningarna för huvudenheten.
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Inställningar för trådlös funktion med radioöverföring

Använd följande tillvägagångssätt för att ställa in överföringskanaler 
och trådlös radio blixt-ID för huvudenheten. Ställ in samma kanal 
och ID för både huvud- och slavenheten. Mer information om 
slavfunktionerna finns i användarhandboken till Speedlite-aggregatet 
som är utrustat med trådlös slavfunktion med radioöverföring.

1 Visa <O>.
 Tryck på funktionsknapp 4 för att 

visa <O>.

2 Ställ in en överföringskanal.
 Tryck på funktionsknapp 1 <C>.
 Välj ”AUTO” eller en kanal mellan 1 

och 15 genom att vrida på <9> och 
tryck sedan på <8>.

3 Ställ in trådlös radio blixt-ID.
 Tryck på funktionsknapp 2 <H>.
 Välj position som ska ställas in (siffra) 

genom att vrida på <9> och tryck 
sedan på <8>.

 Välj en siffra från 0 till 9 genom att 
vrida på <9> och tryck sedan 
på <8>.

 Ställ in ett 4-siffrigt tal på samma sätt.
 När inställningarna är klara trycker 

du på funktionsknapp 4 <?>.
 Du kan kontrollera överföringsstatus 

för huvudenheten och slavenheten 
genom att visa symbolerna på LCD-
displayen (s. 67).

Ställa in överföringskanal/trådlös radio blixt-ID
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Inställningar för trådlös funktion med radioöverföring

 Söka och ställa in överföringskanaler

Du kan söka igenom radiokanalernas status och ställa in 
överföringskanalen automatiskt eller manuellt. När kanalen är inställd på 
”AUTO” återställs den kanal som har bäst mottagningssignal automatiskt. 
Vid manuell kanalinställning kan du välja en ny överföringskanal utifrån 
sökresultaten.

 Sökning med inställningen ”AUTO”

Utför sökningen.
 Tryck på funktionsknapp 4 för att 

visa <O>.
 Tryck på funktionsknapp 3 <W>.
 Sökningen är klar och kanalen med 

bäst mottagningssignal återställs.

 Sökning när en kanal mellan 1 och 15 är inställd

1 Utför sökningen.

 Tryck på funktionsknapp 4 för att 
visa <O>.

 Tryck på funktionsknapp 3 <W>.
 Sökningen är klar och mottagnings-

statusen visas i ett diagram.
 Ju högre topp kanalen har 

i diagrammet, desto bättre 
är radiosignalen.

 2 Ställ in en kanal.
 Vrid på <9> för att välja en 

kanal mellan 1 och 15.
 Tryck på <8> för att ställa 

in kanalen.
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Inställningar för trådlös funktion med radioöverföring

Du kan kontrollera överföringsstatus 
med symbolerna på LCD-displayen.

Anslutningsindikator

Visning Beskrivning Åtgärd

' Överföring OK -

w Inte ansluten Kontrollera kanalen och ID:t.

x

För många 
enheter

Ändra siffran för huvud- och slavenheten till 16 
eller lägre.

Fel
Stäng av och sätt på huvudenheten och 
slavenheten igen.

 Om huvudenheten och slavenheten har olika överföringskanaler tänds inte 
slavenheten. Ställ in båda på ”AUTO” eller ställ in dem på samma nummer.

 Om huvudenheten och slavenheten har olika inställningar för trådlös 
radio blixt-ID tänds inte slavenheten. Ställ in samma nummer.

För fjärrutlösning från en slavenhet visas <e> på LCD-displayen.
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Inställningar för trådlös funktion med radioöverföring

Du kan spara de trådlösa inställningarna och hämta dem senare.

1 Visa <L>.
 Tryck på funktionsknapp 4 för att 

visa <N>.

2 Spara eller ladda inställningarna.
 Tryck på funktionsknapp 3 <L>.

[Save/Spara]

 Tryck på funktionsknapp 1 <V>.
 Inställningarna sparas (lagras 

i minnet).

[Load/Ladda]

 Tryck på funktionsknapp 2 <J>.
 De sparade inställningarna väljs.

Minnesfunktion
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I det här avsnittet beskrivs multi-
blixtfotografering där slav C läggs 
till blixthuvud A och B.

1 Ställ in blixtmetoden på <a>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <Q> och 

tryck sedan på <8>.

2 Ställ in <l> och <6>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <W> och 

tryck sedan på <8>.

3 Kontrollera överföringskanalen och trådlös radio blixt-ID.
 Om huvudenheten och slavenheten är inställda på olika kanaler 

ställer du in dem på ”AUTO” eller på samma nummer (s. 65).
 Om huvudenheten och slavenheten har olika trådlös radio 

blixt-ID, ställer du in dem på samma nummer (p. 65).

4 Ställ in slav C och placera den.
 Ställ in slavenhetens blixtgrupp på C och placera aggregatet 

inom området som visas på sidan 58.

a: Multiblixtfotografering 
med slav C tillagd

C
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

5 Ställ in A:B-inställningsljuset.
 Tryck på funktionsknapp 3 <F>, 

vrid på <9>, välj <u> och tryck 
sedan på <8>.

 Vrid på <9> för att ställa in A:B-
inställningsljuset och tryck på <8>.

6 Ställ in värdet för blixt-
exponeringskompensationen 
för slavenhet C.
 Vrid på <9>, välj <h> och tryck 

sedan på <8>.
 Ställ in värdet för 

blixtexponeringskompensation 
genom att vrida på <9> och tryck 
sedan på <8>.

7 Kontrollera överförings- och 
laddningsstatus.
 Kontrollera att <w> inte visas 

på huvudenhetens LCD-display.
 Kontrollera att symbolen <Q> är tänd 

på huvudenhetens LCD-display 
(<G> visas inte).

 Information om huvudenhetens LCD-
displaybelysning finns på sidan 72.

 Kontrollera att huvudenhetens lampa 
för uppladdad blixt tänds.



71

a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

8 Kontrollera funktionen.
 Tryck på testknappen på 

huvudenheten.
 Blixten tänds. Om slavenheten inte 

tänds kontrollerar du att den är inom 
överföringsräckvidden (s. 58).

9 Ta bilden.
 Ställ in kameran och ta bilden 

på samma sätt som vid normal 
blixtfotografering.

 När standardblixtexponeringen 
fås tänds kontrollampan för 
blixtexponeringen i 3 sekunder.

 När <w> visas på LCD-displayen kan radioöverföring inte utföras. 
Kontrollera huvud- och slavenheternas inställningar för överföringskanal 
och trådlös radio blixt-ID igen. Om du inte lyckas ansluta med samma 
inställningar kan du stänga av huvud- och slavenheten och sedan 
sätta på dem igen.

 Fotografering med blixtgrupp C riktad mot huvudmotivet kan leda 
till överexponering.

 Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för 
skärpedjupskontroll på kameran (s. 34).

 När ett MT-26EX-RT-aggregat ställts in som huvudenhet aktiveras 
den automatiska avstängningen efter cirka 5 minuter.

 Om slavenhetens automatiska avstängning aktiveras trycker du på 
huvudenhetens testknapp för att sätta på slavenheten. Observera att 
testblixten inte kan tändas när kamerans mättimer m.m. används.
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

Under trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring tänds eller 
släcks huvudenhetens LCD-display efter huvud- och slavenhetens 
(blixtgrupper) laddningsstatus.
Huvudenhetens LCD-display tänds om huvud- och slavenheterna inte 
är fulladdade. När huvud- och slavenheterna är fulladdade släcks 
LCD-displaybelysningen efter cirka 12 sekunder.
När uppladdningen av huvud- och slavenheterna startar vartefter 
du fotograferar, tänds huvudenhetens LCD-displaybelysning igen.

LCD-displaybelysning

Om huvudenheten eller någon av slavenheterna (blixtgrupp) inte är 
fulladdad visas <G> på huvudenhetens LCD-display. Kontrollera 
att <G> inte visas på LCD-displayen och ta en bild.
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

Eftersom följande funktioner som ställts in på huvudenheten ställs in 
automatiskt på slavenheterna med det här trådlösa systemet, behöver 
du inte ställa in slavenheten (erna). Du kan därför utföra trådlös 
multiblixtfotografering med radioöverföring på samma sätt som 
med normal blixtfotografering.

Du kan använda två eller fler huvudenheter. Genom att förbereda flera 
kameror med monterade huvudenheter, kan du ändra kameror och 
ändå behålla samma belysning (slavenheter) under trådlös 
multiblixtfotografering.
Observera att när du använder två eller fler huvudenheter 
varierar visningen på LCD-displayen beroende på i vilken ordning 
huvudenhetens inställning gjorts. Den första huvudenheten (den primära 
huvudenheten) visas som <M>, och den andra och efterföljande 
huvudenheter (underhuvudenheter) visas som <v>.

Multiblixtfotografering med trådlösa funktioner

• Blixtexponeringskompensation
(f/s. 40)

• Blixt med kort 
synkroniseringstid (c/s. 43)

• FEB (g/s. 41) • Manuell blixtinställning 
(s. 45, 76)

• FE-lås (s. 42)

Huvudenheter

 Om <w> visas på LCD-displayen har anslutningen inte upprättats. När 
du har kontrollerat inställningarna för överföringskanal och trådlös radio 
blixt-ID stänger du av varje huvudenhet och sätter sedan på den igen.

 Under trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring begränsas det 
totala antalet huvud- och slavenheter till 16 enheter.

 <Y> och <E> visas när du trycker på funktionsknapp 4 <]>.
 Du kan ta bilder även om huvudenhetsblixten är inställd som underenhet.
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Multiblixtfotografering kan utföras inte 
bara med slav C utan även med slav A 
och B. Läs mer om styrning av blixten 
i ”Gruppstyrning” på sidan 61.
Multiblixtfotografering kan utföras med 
blixthuvud A och B samt slavenheterna 
tända vid samma energi eller med 
endast slav A eller B tillagd, oberoende 
av slavens blixtgruppinställningar.

1 Ställ in <l> och <6>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <W> och 

tryck sedan på <8>.

2 Ställ in och placera slav A, B 
och C.
 Kontrollera att samma 

överföringskanal och trådlös radio 
blixt-ID är inställd för alla slavenheter 
och huvudenheten.

 Ställ in slavenheterna som A, B 
eller C och placera dem i läge.

a: Avancerad multiblixtfotografering 
med slav A, B och C tillagda

A B

C
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a: Avancerad multiblixtfotografering med slav A, B och C tillagda

3 Ta bilden.
 Ställ in inställningsljuset för 

blixtgruppen (blixthuvud + slav) A:B 
och värdet för blixtexponerings-
kompensationen för slav C enligt 
metoden i ”Multiblixtfotografering med 
slav C tillagd” (s. 69) och ta sedan 
bilden. 

 Om du vill tända blixthuvud A och B och slavenheten vid samma 
blixtenergi ställer du in <j> i steg 1. Du kan ställa in A, B eller C 
som blixtgrupp för slavenheterna.

 Om du bara vill lägga till slav A och B, ställer du in <l> i steg 1.
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I det här avsnittet beskrivs trådlös multiblixtfotografering med manuell 
blixtinställning. Du kan fotografera med blixtenergin inställd mellan 1/1 
full energi och 1/128 i steg om 1/3 för varje blixtgrupp. Ställ in alla 
parametrar på huvudenheten.

1 Ställ in blixtmetoden på <q>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <R> och 

tryck sedan på <8>.

2 Ställ in blixtgruppen.
 Tryck på knappen <,>.

 Vrid på <9> och välj blixtmetod bland nedanstående alternativ. Du 
kan utföra trådlös multiblixtfotografering med slav A, B och C tillagd.
• Alla slavenheter har samma blixtenergi: <j>
• Ställ in blixtenergin för slavenhet A och B: <9>
• Ställ in blixtenergin för slavenhet A, B och C: <8>

3 Välj en blixtgrupp.
 När <9> eller <8> 

har valts i steg 2 trycker du på 
funktionsknapp 3 <F> eller 
<8>, vrider på <9>, och väljer 
grupp för blixtenergiinställningen.

q: Trådlös multiblixtfotografering 
med manuell blixtenergiinställning



77

q: Trådlös multiblixtfotografering med manuell blixtenergiinställning

4 Ställ in blixtenergin.
 Tryck på funktionsknapp 3 <1> 

eller <8>.
 Välj blixtenergi genom att vrida på 

<9> och tryck sedan på <8>.
 Upprepa steg 3 och 4 för att ställa 

in blixtenergin för alla serier.

5 Ta bilden.
 Varje grupp tänds med den inställda 

blixtenergin.

Om du har ställt in blixt med kort synkroniseringstid kommer 
inställningsområdet att vara 1/1–1/64.

 När <j> har ställts in väljer du A, B eller C som blixtgrupp 
för slavenheterna. Blixten tänds inte om den ställs in som D eller E.

 Om du vill tända flera slavenheter med samma blixtenergi väljer 
du <j> i steg 2.
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När du använder en EOS DIGITAL-
kamera som släppts under och efter 
2012, kan du fotografera med olika 
blixtmetoder för varje blixtgrupp, med 
upp till 5 olika grupper (A, B, C, D och E).
Blixtmetoderna som kan väljas är 
" E-TTL II-/E-TTL blixtautomatik, 
# Manuell blixtinställning och $ Aut. 
extern blixtmätning. När blixtmetoden 
är " eller $ styrs exponeringen så att 
huvudmotivet blir standardexponerat 
som en grupp.
Den här funktionen är avsedd för 
avancerade användare med stor kunskap 
om och erfarenhet av belysning.

1 Ställ in blixtmetoden på <[>.
 Tryck på knappen <E> på 

huvudenheten.
 Vrid på <9> för att välja <F> 

och tryck sedan på <8>.
 Slavenhetens blixtmetod ställs in 

automatiskt vid fotografering och styrs 
av huvudenheten.

2 Ställ in blixtgruppen med 
slavenheterna.
 Ställ in blixtgruppen (A, B, C, D 

eller E) för alla slavenheter.

[: Fotografering med olika blixtmetoder 
för varje grupp

A C

E

D

B

Tak

Trådlös multiblixtfotografering som använder blixtmetoden <[> kan inte 
utföras med kameror som släppts före 2011 eller med EOS 1300D eller 
EOS 1200D. Fotografering med upp till 3 grupper (A, B och C) används (s. 74).
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[: Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp

3 Ställ in varje blixtgrupp.
 Ställ in blixtmetoden för varje blixtserie 

med hjälp av huvudenheten.
 Om <M> visas trycker du på 

funktionsknapp 3 <F> (p).
 Välj grupp som ska vara blixtgrupp 

genom att vrida på <9>.

Ställa in blixtmetoden
 Tryck på funktionsknapp 2 <2>, 

välj sedan blixtmetod bland 
<a>, <q> eller </>.

Ställa in värdet för blixtenergi och 
blixtexponeringskompensation
 Tryck på funktionsknapp 3 <1>.
 Välj värde för blixtenergi eller 

blixtexponeringskompensation 
genom att vrida på <9> och 
tryck sedan på <8>.

 I läget <q> ställer du in blixtenergin. 
I läget <a> eller </> 
ställer du in värdet för 
blixtexponeringskompensationen 
efter behov.

 Upprepa steg 3 för att ställa in 
blixtfunktionen för alla blixtgrupper.

 Om du trycker på funktionsknapp 2 
<@> när <M> visas kan 
blixtexponeringskompensationen 
ställas in för alla blixtgrupper.
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[: Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp

4 Kontrollera laddningsstatus 
och ta sedan bilderna.
 Om <G> visas kan du 

kontrollera vilka blixtgrupper som inte 
är fulladdade med hjälp av indikatorn 
på skärmen till vänster. Om t.ex. 
blixtgrupp <m> är fulladdad ändras 
indikatorn <m> på skärmen till 
vänster till <x>.

 När alla blixtgrupper är fulladdade 
försvinner <G> och 
laddningsstatusindikatorn för 
blixtgrupperna på skärmen till vänster.

 Mer information om andra laddnings-
bekräftelser finns i steg 7 på sidan 70.

 Varje slavenhet tänds samtidigt med 
respektive blixtmetod som valts.

Laddningsstatus för blixtgrupper

 När <f> eller <g> är inställt på </>, tänds inte <f> 
eller <g> på MT-26EX-RT.

 Om du använder blixtmetoden </>, måste du kontrollera att 
slavenheterna är Speedlite-aggregat som har stöd för Automatisk extern 
blixtmätning. Det går inte att tända blixten med den här metoden 
om Automatisk extern blixtmätning inte kan användas.

 När blixtmetoden är inställd på <a> eller </>, 
styrs exponeringen som en enstaka grupp så att huvudmotivet 
standardexponeras. Om du fotograferar med flera blixtgrupper 
riktade mot huvudmotivet kan bilden bli överexponerad.

 Information om </> finns i användarhandboken till ett Speedlite-
aggregat som har stöd för Automatiskt extern blixtmätning.

 Blixtgrupperna som ska tändas behöver inte tändas i ordningsföljd, 
till exempel kan A, C, E ställas in.

 Om du inte vill att en viss grupp ska tändas trycker du på funktionsknapp 1 
<R> och ställer in <v> när du ställer in blixtmetod i steg 3.
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4
Trådlös multiblixtfotografering

med optisk överföring

I det här kapitlet beskrivs trådlös multiblixtfotografering 
med optisk överföring och huvudenhetsfunktion. 
Information om de tillbehör som krävs för trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring finns 
i systemkartan (s. 108).

När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatik 
eller en baszonsmetod, är funktionerna i det här kapitlet inte 
tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på  <d/s/
f/a/bulb(B)> (Kreativa zonens metod).

MT-26EX-RT-aggregatet som monterats på kameran kallas 
huvudenhet och Speedlite-aggregatet som styrs trådlöst kallas 
slavenhet.
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Med ett Canon Speedlite-aggregat (slavenhet) utrustat med en funktion 
för trådlös fotografering med optisk överföring kan du fotografera 
trådlöst med multiblixtteknik på samma sätt som vid normal 
fotografering med E-TTL II/E-TTL blixtautomatik.
Systemet är konstruerat så att inställningarna för MT-26EX-RT-
aggregatet (huvudenhet) görs automatiskt på det trådlöst styrda 
Speedlite-aggregatet (slavenhet). Därför behöver du inte hantera 
slavenheten när du fotograferar.

Multiblixtfotografering med slav C tillagd (s. 88)

Du kan utföra multiblixtfotografering med blixthuvud A och B på 
huvudenheten och en slavenhet inställd på blixtgrupp C (slav C).
Slav C styrs automatiskt för att ge standardexponering genom att 
endast tända grupp C. Därför kan det användas för att eliminera 
skuggor på motivet eller skapa accentbelysning.

:Trådlös multiblixtfotografering med 
optisk överföring

Positionering och räckvidd
(Exempel på trådlös 
multiblixtfotografering)

M

C

Cirka 80°

Inomhus

Utomhus

Sändningsområde Cirka.
10 m

Cirka. 
6 m
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:Trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring

Avancerad multiblixtfotografering med slav A, B och C 
tillagd (s. 92)

Du kan utföra multiblixtfotografering inte bara med slav C, utan 
också med slav A och B tillagda. Slav A styrs att tändas med 
blixthuvud A och slav B att tändas med blixthuvud B som grupp 
(som ett enda blixtaggregat).

B

A

C

 Fotografering med blixtgrupp C riktad mot huvudmotivet kan leda till 
överexponering.

 Innan du börjar fotografera tänder du en testblixt (s. 27) och tar en testbild.
 Om du vill undvika överföringsstörningar bör du inte placera några 

föremål mellan huvudenheten och slavenheten.

 Med hjälp av ministativet som medföljer slavenheten positionerar 
du slavenheten med sensorn riktad mot huvudenheten.

 När du fotograferar inomhus kan det gå att använda funktionen även om 
positioneringen inte är helt exakt, eftersom överföringssignalen studsar 
mot väggarna.
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:Trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring

Slav A styrs att tändas med blixthuvud A och slav B att tändas med 
blixthuvud B som grupp (som ett enda blixtaggregat). Flera enheter kan 
också ställas in som slav C. Det finns ingen begränsning för hur många 
enheter som kan användas som slav A, B eller C.

Gruppstyrning

Slav C

Blixtgrupp C

Slav B Slav A

Blixtgrupp B

Blixthuvud A

Blixtgrupp A

Blixthuvud B
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Ställ in huvudenheten och slavenheten med följande metod för att 
utföra trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring med 
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik.

Visa <:> och <M>.
 Tryck på funktionsknapp 1 <=>.
 Vrid på <9>, välj <:M> 

och tryck sedan på <8>.

 Tryck på knappen <,> och välj sedan tändningsmetod bland 
nedanstående alternativ (s. 92).
• <_> och <j>
• <%> och <l>
• <^> och <l> <6>

Ställ in blixtgrupp (A, B, C) utifrån användarhandboken för Speedlite-
aggregatet som är utrustat med trådlös slavfunktion med optisk 
överföring. 

Inställningar för trådlös funktion 
för optisk överföring

Ställa in huvudenheten

Ställa in slavenheten

Vid normal blixtfotografering väljer du <F> för att radera 
inställningarna för huvudenheten.
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Inställningar för trådlös funktion för optisk överföring

Ställ in överföringskanaler för huvudenheten på följande sätt. Ställ 
in samma kanal för både huvud- och slavenheten. Information om 
slavhantering finns i användarhandboken till Speedlite-aggregatet 
som är utrustat med trådlös slavfunktion med optisk överföring.

1 Visa <N>.
 Tryck på funktionsknapp 4 för att 

visa <N>.

2 Ställ in en överföringskanal.
 Tryck på funktionsknapp 2 <C>.
 Välj en kanal mellan 1 och 4 genom 

att vrida på <9> och tryck sedan 
på <8>.

Ställa in överföringskanal

Om huvudenheten och slavenheten har olika överföringskanaler tänds inte 
slavenheten. Ställ in samma nummer för båda.
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Inställningar för trådlös funktion för optisk överföring

Du kan spara de trådlösa inställningarna och hämta dem senare.

1 Visa <L>.
 Tryck på funktionsknapp 4 för att 

visa <N>.

2 Spara eller ladda inställningarna.
 Tryck på funktionsknapp 3 <L>.

[Save/Spara]

 Tryck på funktionsknapp 1 <V>.
 Inställningarna sparas 

(lagras i minnet).

[Load/Ladda]

 Tryck på funktionsknapp 2 <J>.
 De sparade inställningarna väljs.

Minnesfunktion
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I det här avsnittet beskrivs 
multiblixtfotografering där slav 
C läggs till blixthuvud A och B.

1 Ställ in blixtmetoden på <a>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <Q> och 

tryck sedan på <8>.

2 Ställ in <l> och <6>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <W> och 

tryck sedan på <8>.

3 Kontrollera överföringskanalen.
 Om huvudenheten och slavenheten 

är inställda på olika kanaler ställer du 
in dem på samma nummer (s. 86).

4 Ställ in slav C och placera den.
 Ställ in slavenhetens blixtgrupp på C 

och placera aggregatet inom området 
som visas på sidan 82.

a: Multiblixtfotografering med 
slav C tillagd

C
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

5 Ställ in A:B-inställningsljuset.
 Tryck på funktionsknapp 3 <F>, 

vrid på <9>, välj <u> och 
tryck sedan på <8>.

 Vrid på <9> för att ställa in A:B-
inställningsljuset och tryck på <8>.

6 Ställ in värdet för blixtexponerings-
kompensationen för slavenhet C.
 Vrid på <9>, välj <h> och 

tryck sedan på <8>.
 Ställ in värdet för 

blixtexponerings-kompensation 
genom att vrida på <9> och 
tryck sedan på <8>.

7 Kontrollera att blixtaggregatet 
är uppladdat.
 Kontrollera att huvudenhetens lampa 

för uppladdad blixt tänds.
 Kontrollera att slavenheten är 

helt uppladdad.

8 Kontrollera funktionen.
 Tryck på testknappen på huvudenheten.
 Slavenhet C tänds. Om den inte 

tänds kontrollerar du att den är 
inom blixtens räckvidd.

9 Ta bilden.
 Ställ in kameran och ta bilden 

på samma sätt som vid normal 
blixtfotografering.

 När standardblixtexponeringen 
fås tänds kontrollampan för 
blixtexponeringen i cirka 3 sekunder.
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

 Fotografering med blixtgrupp C riktad mot huvudmotivet kan leda till 
överexponering.

 På modellerna nedan är trådlös multiblixtfotografering med slav C inte 
tillgängligt när metoden <a> är inställd. När metoden <q> är inställd 
kan trådlös multiblixtfotografering utföras på alla typ A-kameror (s. 2). 
EOS 50/50E, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX, EOS IX 7

 Om det finns ett lysrör eller en datorskärm nära en slavenhet kan det 
leda till att slavenheten inte fungerar som den ska och att den tänds 
av misstag.

 Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för 
skärpedjupskontroll på kameran (s. 34).

 Om slavenhetens automatiska avstängning aktiveras trycker du på 
huvudenhetens testknapp för att sätta på slavenheten. Observera 
att testblixten inte kan tändas när kamerans mättimer m.m. används.
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a: Multiblixtfotografering med slav C tillagd

Eftersom följande funktioner som ställts in på huvudenheten ställs in 
automatiskt på slavenheterna med det här trådlösa systemet, behöver 
du inte ställa in slavenheten (erna). Du kan därför utföra trådlös 
multiblixtfotografering med optisk överföring på samma sätt som 
vid normal blixtfotografering.

Multiblixtfotografering med trådlösa funktioner

• Blixtexponeringskompensation
(f/s. 40)

• Blixt med kort 
synkroniseringstid (c/s. 43)

• FEB (g/s. 41) • Manuell blixtinställning 
(s. 45, 94)

• FE-lås (s. 42)
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Multiblixtfotografering kan utföras inte 
bara med slav C utan även med slav A 
och B. Läs mer om styrning av blixten 
i ”Gruppstyrning” på sidan 84.
Multiblixtfotografering kan utföras med 
blixthuvud A och B samt slavenheterna 
tända vid samma energi eller med 
endast slav A eller B tillagd, oberoende 
av slavens blixtgruppinställningar.

1 Ställ in <l> och <6>.
 Tryck på knappen <,>.
 Vrid på <9>, välj <W> och tryck 

sedan på <8>.

2 Ställ in och placera slav A, B 
och C.
 Kontrollera att samma 

överföringskanal är inställd för alla 
slavenheter och huvudenheten.

 Ställ in slavenheterna som A, B 
eller C och placera dem i läge.

a: Avancerad multiblixtfotografering 
med slav A, B och C tillagd

A B

C
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a: Avancerad multiblixtfotografering med slav A, B och C tillagd

3 Ta bilden.
 Ställ in inställningsljuset för 

blixtgruppen (blixthuvud + slav) A:B 
och värdet för blixtexponerings-
kompensationen för slav C enligt 
metoden i ”Multiblixtfotografering med 
slav C tillagd” (s. 88) och ta sedan 
bilden.

 Om du vill tända blixthuvud A och B och slavenheten vid samma 
blixtenergi ställer du in <j> i steg 1. Du kan ställa in A, B eller C 
som blixtgrupp för slavenheterna.

 Om du bara vill lägga till slav A och B, ställer du in <l> i steg 1.
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I det här avsnittet beskrivs trådlös multiblixtfotografering med manuell 
blixtinställning. Du kan fotografera med blixtenergin inställd mellan 1/1 
full energi och 1/128 i steg om 1/3 för varje blixtgrupp. Ställ in alla 
parametrar på huvudenheten.

1 Ställ in blixtmetoden på <q>.
 Tryck på knappen <E>.
 Vrid på <9>, välj <R> och tryck 

sedan på <8>.

2 Ställ in blixtgruppen.
 Tryck på knappen <,>.

 Vrid på <9> och välj blixtmetod bland nedanstående alternativ. 
Du kan utföra trådlös multiblixtfotografering med slav A, B och C tillagd.
• Alla slavenheter har samma blixtenergi: <j>
• Ställ in blixtenergin för slavenhet A och B: <9>
• Ställ in blixtenergin för slavenhet A, B och C: <8>

3 Välj en blixtgrupp.
 När <9> eller <8> 

har valts i steg 2 trycker du på 
funktionsknapp 3 <F> eller 
<8>, vrider på <9> och väljer 
sedan grupp för blixtenergiinställning.

q: Trådlös multiblixtfotografering med 
manuell blixtenergiinställning
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q: Trådlös multiblixtfotografering med manuell blixtenergiinställning

4 Ställ in blixtenergin.
 Tryck på funktionsknapp 3 <1> 

eller <8>.
 Välj blixtenergi genom att vrida på 

<9> och tryck sedan på <8>.
 Upprepa steg 3 och 4 för att ställa 

in blixtenergin för alla serier.

5 Ta bilden.
 Varje grupp tänds med den inställda 

blixtenergin.

Om du har ställt in blixt med kort synkroniseringstid kommer 
inställningsområdet att vara 1/1–1/64.

När <j> är inställt kan du ställa in A, B eller C som blixtgrupp 
för slavenheterna. Varje grupp tänds enligt den inställda blixtenergin.
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5
Anpassa

MT-26EX-RT

I det här kapitlet beskrivs hur du anpassar MT-26EX-RT 
med funktionerna för egen programmering (C.Fn) 
och personliga funktioner (P.Fn).

När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatik 
eller en baszonsmetod, är funktionerna i det här kapitlet inte 
tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <d/s/
f/a/bulb(B)> (Kreativa zonens metod).
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Du kan göra exakta justeringar i olika blixtfunktioner efter dina egna 
önskemål. Funktionerna för detta kallas egen programmering och 
personliga funktioner. Personliga funktioner är anpassningsbara 
funktioner som är unika för MT-26EX-RT.

1 Visa skärmbilden för funktioner 
för egen programmering.
 Håll ner funktionsknapp 1 <u> 

tills skärmbilden visas.
 Skärmbilden för funktioner för egen 

programmering visas.

2 Välj ett alternativ att ställa in.
 Vrid på <9> för att välja ett 

alternativ (nummer) att ställa in.

3 Ändra inställningen.
 Tryck på <8>.
 Inställningen visas.
 Vrid på <9> för att välja önskad 

inställning och tryck sedan på <8>.

1 Visa skärmbilden för personliga 
funktioner.
 När du har utfört steg 1 för egen 

programmering trycker du på 
funktionsknapp 1 <<>.

 Skärmbilden för personliga 
funktioner visas.

2 Ställ in funktionen.
 Ställ in de personliga funktionerna 

på samma sätt som i steg 2 och 3 för 
funktionerna för egen programmering.

C / >: Ställa in funktioner för egen 
programmering och personliga funktioner

C: Funktioner för egen programmering

>: Personliga funktioner
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C / >: Ställa in funktioner för egen programmering och personliga funktioner

Lista över funktioner för egen programmering

Nummer Alternativ Sida

C.Fn-01 # Automatisk avstängning

s. 101C.Fn-02 $ Inställningsljus

C.Fn-03 ( FEB automatisk avbrytning

C.Fn-04 ) FEB i följd

s. 102
C.Fn-12 3 Uppladdning med externt batteri

C.Fn-13 6
Blixtexponeringskompensation 
inställning

C.Fn-18 I Makro: Fokuslampa på/av
s. 103

C.Fn-22 < LCD-displaybelysning

Lista över personliga funktioner

Nummer Alternativ Sida

P.Fn-01 K Makro: Fokuslampans ljusstyrka

s. 104
P.Fn-02 L Makro: Tid för fokuslampan

P.Fn-03 @ LCD-displaykontrast

P.Fn-04 A Färg på LCD-displaybelysning

P.Fn-05 + Quickflash s. 105

Om skärmbilden för egen programmering inte visas ens när du trycker på 
funktionsknapp 1 <u> ställer du in kamerans strömbrytare på <2> 
eller tar bort MT-26EX-RT från kameran och fotograferar.
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C / >: Ställa in funktioner för egen programmering och personliga funktioner

När du trycker på funktionsknapp 2 <3>, och sedan på 
funktionsknapp 1 <;> på skärmbilden för funktioner för 
egen programmering raderas de funktioner som har ställts in.
När samma åtgärder utförs på skärmbilden för personliga funktioner 
raderas de personliga funktioner som ställts in.

Radera alla funktioner för egen programmering/
personliga funktioner

Du kan ställa in eller radera funktionerna för egen programmering för 
MT-26EX-RT-aggregatet via kamerans menyskärm (s. 56).
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C: Ställa in funktioner för egen 
programmering

C.Fn-01: #(Automatisk avstängning)

När MT-26EX-RT-aggregatet har varit inaktivt i cirka 90 sekunder 
stängs strömmen av automatiskt för att spara energi. Den här 
funktionen kan inaktiverats.
0: ON (Möjlig)
1: OFF (Ej möjlig)

C.Fn-02: $ (Inställningsljus)

0: % (Möjlig (Knapp för skärpedjupskontroll))
Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen 
för skärpedjupskontroll på kameran.

1: & (Möjlig (Testknapp))
Tänd inställningsljuset genom att trycka på testknappen 
på MT-26EX-RT.

2: ' (Möjlig (båda knapparna))
Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för 
skärpedjupskontroll på kameran eller på testknappen 
på MT-26EX-RT.

3: OFF (Ej möjlig)
Inaktiverar inställningsljuset.

C.Fn-03: ( (FEB automatisk avbrytning)

Du kan välja om du vill att FEB ska stängas av automatiskt eller inte 
när tre bilder har tagits med FEB.
0: ON (Möjlig)
1: OFF (Ej möjlig)

Även om automatisk avstängning är inställd på <0: ON>, stängs strömmen 
inte av när fokuslampan lyser.

När timerinställningen etc. är igång på kameran går det inte att tända 
inställningsljuset med testknappen.
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C: Ställa in funktioner för egen programmering

C.Fn-04: ) (FEB i följd)

Du kan ändra FEB-fotograferingsföljden. 0: Standardexponering, –: 
Minskad exponering (mörkare) och +: Ökad exponering (ljusare).
0: 0 9 – 9 +
1: – 9 0 9 +

C.Fn-12: 3 (Uppladdning med extern strömkälla)

0: 1 (Extern och intern strömkälla)
Laddar upp med både intern och extern strömkälla parallellt.

1: 2 (Endast extern strömkälla)
Du kan minimera förbrukningen av det interna batteriet genom att 
använda en extern strömkälla för att tända blixten medan den 
interna strömkällan krävs för att styra MT-26EX-RT.

C.Fn-13: 6 (Blixtexponeringskompensation inställning)

0: 4 (Speedlite, knapp och ratt)
1: 5 (Endast Speedlite-ratt)

Vrid på <9> utan att trycka på <@> för att ställa 
in blixtexponeringskompensation och blixtenergi.
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C: Ställa in funktioner för egen programmering

C.Fn-18: I (Makro: Fokuslampa på/av)

0: LAMP (Med knapp för fokuslampa)
Tryck på knappen <d> för att slå på/stänga av fokuslampan.

1: J (Tryck ner avtryckaren halvvägs två gånger)
Tryck snabbt ner avtryckaren halvvägs två gånger (dubbelklicka) 
för att slå på/stänga av fokuslampan. Den här funktionen är 
användbar när du inte har någon hand fri under fotograferingen. 
Du kan även slå på/stänga av fokuslampan genom att trycka 
på knappen <d>.

C.Fn-22: B (LCD-displaybelysning)

När en knapp eller ratt används tänds LCD-displaybelysningen. 
Den här belysningsinställningen kan ändras.
0: 12sek (På under 12 sek.)
1: OFF (Belysning av)
2: ON (Belysning alltid på)

 Om du använder autofokus för att fokusera när den här funktionen står 
på 1 måste du vara försiktig när du trycker på avtryckaren. Fokuslampan 
kan tändas av misstag.

 Om du använder blixtaggregatet med EOS D60 eller EOS D30 fungerar 
det inte korrekt ens om du snabbt trycker ner avtryckaren två gånger 
(dubbelklickar). Använd knappen <d> för att slå på/stänga 
av lampan.
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>:Ställa in personliga funktioner

P.Fn-01: K (Makro: Fokuslampans ljusstyrka)

Du kan justera fokuslampans ljusstyrka 
med 5 nivåer.

P.Fn-02: L (Makro: Tid för fokuslampan)

Du kan välja hur länge fokuslampan ska lysa.
0: 20 sek (20 sek.)
1: 5 min (5 min.)

P.Fn-03: @ (LCD-displaykontrast)

Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer 
för LCD-displayen.

P.Fn-04: A (Färg på LCD-displaybelysning)

Du kan välja färg på LCD-displaybelysning.
0: GREEN (Grön)
1: ORANGE (Orange)
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>:Ställa in personliga funktioner

P.Fn-05: + (Quick flash)

Du kan ställa in om blixten ska tändas eller inte (tända Quickflash) när 
lampan för uppladdad blixt lyser med grönt sken (innan blixten är helt 
uppladdad) för att minska tiden för uppladdning.
0: ON (Möjlig)
1: OFF (Ej möjlig)

När Quickflash (s. 27) används vid bildserietagning kan underexponering 
förekomma, eftersom blixtenergin minskar. 
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6
Övrig information

I det här kapitlet ingår systemkarta och felsökningsguide 
och beskrivs användning av MT-26EX-RT-aggregatet 
med typ B-kameror.
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" Macro Twin Lite MT-26EX-RT
# Diffusoradapter SDA-E1 (Medföljer MT-26EX-RT)

$ Macrolite Adapter
En adapter för att fästa blixtaggregatet på objektivet (s. 21).

MT-26EX-RT-System

'

" #

$

&

%

Trådlös multiblixt-
fotografering

Radioöverföring
Speedlite med slavfunktion

Speedlite med slavfunktion

Optisk överföring
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MT-26EX-RT-System

% Speedlite utrustad med trådlös slavenhetsfunktion 
med radioöverföring
600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

& Speedlite utrustad med trådlös slavenhetsfunktion 
med optisk överföring
600EX II-RT, 600EX-RT, 600EX, 580EX II, 580EX, 550EX, 
430EX III-RT/430EX III, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

' Smidig batterihållare CP-E4N
Ett litet och lätt externt batteri med superb bärbarhet.

 När du använder ett Speedlite-aggregat utan någon funktion för att byta 
blixtgrupp (A, B, C) i &, kan du använda Speedlite-aggregatet som en 
slav i blixtgrupp A vid trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring 
(du kan inte använda det som en slav i blixtgrupp B eller C).

 Tekniska fel kan uppstå om ett externt batteri från annan tillverkare 
än Canon används.

Använd den smidiga batterihållaren CP-E4N som extern strömkälla.
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Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger 
med korta intervall, kan blixthuvudena, batteriet och området i närheten 
av batteriluckan bli varmt.
Vid upprepad blixttändning ökar tändningsintervallet i steg inom 
räckvidden med upp till 20 sekunder för att undvika att blixthuvudet 
försämras eller skadas på grund av överhettning. Vid ännu längre 
upprepad blixttändning, begränsas tändningen automatiskt.
När blixttändningen dessutom begränsas visas en varningssymbol 
för att indikera att temperaturen ökat och tändningsintervallet (som 
blixtfotograferingen kan utföras med) ställs automatiskt in på cirka 
8 sekunder (nivå 1) eller 20 sekunder (nivå 2).

När blixtaggregatets innertemperatur ökar visas varningen på två nivåer. 
Vid ännu längre upprepad blixttändning inom nivå 1 ändras nivån till 2. 

I följande tabell visas antalet kontinuerliga blixtar som kan tändas innan 
varningen (nivå 1) visas, och hur lång väntetid (riktlinje) som krävs 
innan normal blixtfotografering kan utföras. 

f Begränsning av blixttändning 
på grund av temperaturökning

Varning vid temperaturökning

Visning
Nivå 1

(Tändningsintervall: 
Cirka 8 sek)

Nivå 2
(Tändningsintervall: 

Cirka 20 sek)

Symbol e f
LCD-displaybelysning Röd (tänd) Röd (blinkande) 

Antal kontinuerliga blixtar och väntetid

Funktion
Antal kontinuerliga blixtar 
för att nå nivå 1 (riktlinje)

Nödvändig 
intervalltid (riktlinje)

Normal blixt med 
full energi (s. 17)

Inställningsljus (s. 34)
48 gånger eller mer 25 min. eller längre
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f Begränsning av blixttändning på grund av temperaturökning

 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Om du tar många blixtbilder i följd bör du inte vidröra blixthuvudena, 
batterierna eller området i närheten av batteriluckan.
Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger 
med korta intervall, bör du inte vidröra blixthuvudena, batteriet eller området 
i närheten av batteriluckan. Blixthuvudena, batterierna och området i närheten 
av batteriluckan kan bli heta och ökar risken för brännskada.

 Öppna och stäng inte batteriluckan när blixttändning är begränsad. 
Det kan vara farligt eftersom blixttändningsbegränsningen avbryts.

 Även om en nivå 1-varning inte visas förlängs blixtintervallet när 
blixthuvudena börjar bli varma.

 Om en nivå 2-varning visas väntar du minst 25 minuter.
 Även om du avbryter blixttändningen när nivå 1-varningen visas, 

kanske nivå 2-varningen visas.
 Om blixtfotografering utförs i hög temperatur kan begränsning av 

blixttändning aktiveras innan antalet blixttändningar som visas i tabellen 
på föregående sida har utförts.

 Information om varningar vid antal blixttändningar finns på sidan 17 
(kontinuerliga blixtar) eller på sidan 34 (inställningsljus).

 MT-26EX-RT kanske inte tänds i vissa fall på grund av miljöfaktorer, 
t.ex. temperaturhöjning.

 När diffusoradaptern används kan antalet kontinuerliga blixtar tills 
varning visas bli något färre.

 Om C.Fn-22-1 är inställt (s. 103) visas någon varning med rött sken 
på LCD-displayen inte ens om blixthuvudenas temperatur höjs.

 När du använder den smidiga batterihållare CP-E4N (säljs separat), 
bör du läsa användarhandboken till CP-E4N.
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Läs först igenom den här felsökningsguiden om det uppstår ett problem 
med blixten. Om du inte kan lösa problemet med felsökningsguiden ska 
du kontakta din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center. 

Normal blixtfotografering

 Kontrollera att batterierna har satts i åt rätt håll (s. 18).
 Kontrollera att batteriluckan är stängd (s. 18).
 Byt mot nya batterier.
 Sätt i batterier i blixtaggregatet även om du använder en extern 

strömkälla (s. 109).

 Skjut in styrenhetens fäste i kamerans tillbehörsfäste så långt det 
går. Skjut sedan låsspaken åt höger och fixera styrenheten på 
kameran (s. 20).

 Om indikatorn <G> visas under cirka 30 sekunder eller längre 
byter du batterier (s. 18).

 Om styrenhetens och kamerans elektriska kontakter är smutsiga ska 
du rengöra dem (s. 11) med en torr trasa.

 När kontinuerliga blixtar används upprepade gånger under en kort 
period, vilket gör att blixthuvudena blir varma och blixttändningen 
begränsad, ökas tändningsintervallet (s. 110).

 MT-26EX-RT-aggregatets automatiska avstängning har aktiverats. 
Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på testknappen (s. 27).

 Om det finns ett starkt reflekterande föremål i bilden kan du använda 
FE-låset (s. 42).

 Ställ in blixtexponeringskompensationen om huvudmotivet ser 
väldigt mörkt eller ljust ut (s. 40).

Felsökningsguide

Strömmen sätts inte på.

MT-26EX-RT-aggregatet tänds inte.

Strömmen stängs av automatiskt.

Bilderna blir under- eller överexponerade.
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Felsökningsguide

 Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är. 
Flytta dig närmare motivet (s. 43).

 Tänd inte slavenhet C riktad direkt mot huvudmotivet (s. 58, 82).

 När fotograferingsmetoden är inställd på bländarförval AE (f) och 
motivet är mörkt används en lång synkroniseringstid automatiskt 
(slutartiden blir längre). Använd ett stativ eller ställ in 
fotograferingsmetoden på programautomatik (d) eller 
helautomatiskt läge (s. 32). Observera att synkroniseringstiden 
även kan ställas in i [Blixtsynktid i Av-läget] (s. 54).

 Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <d/s/f/a/bulb(B)> 
(Kreativa zonens metod).

 Ställ in strömbrytaren på MT-26EX-RT på <1> i stället 
för <R> (s. 27).

 Huvudenhetens LCD-display tänds eller släcks efter slavenheternas 
(blixtgrupper) laddningsstatus. Se ”LCD-displaybelysning” på 
sidan 72.

 Ställ in inställningsljuset med blixten (s. 38).

Bilden är mycket oskarp.

Funktioner kan inte ställas in.

LCD-displaybelysningen tänds och släcks.

Inställningsljuset kan inte ställas in från kamerans 
menyskärmbild.
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Felsökningsguide

Trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring

 Ställ in huvudenheten på <'M> och slavenheten på 
<'x> (s. 64).

 Ställ in samma överföringskanal och inställning för trådlösa radio 
blixt-ID för både huvudenheten och slavenheten (s. 65, 66).

 Kontrollera att slavenheten befinner sig inom huvudenhetens 
överföringsräckvidd (s. 58).

 Gör överföringskanalsökningen och ställ in den kanal som 
har bäst radiomottagningssignal (s. 66).

 Placera slavenheten så att den ”ser” huvudenheten.
 Framsidan på slavenheten ska vara vänd mot huvudenheten.

 När du använder blixtautomatik med tre blixtgrupper A, B och C, 
ska blixtgrupp C inte vara riktad mot huvudmotivet (s. 74).

 När du använder olika blixtmetoder för varje blixtgrupp, ska inte flera 
blixtserier som är inställda på <a> eller </> riktas mot 
huvudmotivet (s. 80).

 Ställ in slutartiden på 1 steg långsammare än den maximala 
blixtsynkroniseringstiden (s. 62).

 Det går inte att använda fjärrutlösning från en slavenhet med 
kameror som släppts före 2011 eller med EOS 1300D eller 
EOS 1200D.

Slavenheten tänds inte eller tänds oväntat med full energi.

Bilderna är överexponerade.

<k> visas.

Kan inte fjärrutlösa från en slavenhet.
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Felsökningsguide

Trådlös multiblixtfotografering med optisk överföring

 Ställ in huvudenheten på <'M> och slavenheten 
på <'x> (s. 85).

 Kontrollera att slavenhetens blixtgrupp är korrekt inställd.
 Ställ in samma överföringskanal för huvudenheten och 

slavenheten (s. 86).
 Kontrollera att slavenheten befinner sig inom huvudenhetens 

överföringsräckvidd (s. 82).
 Rikta den trådlösa sensorn på slavenheten mot huvudenheten (s. 82).
 Placera slavenheten så att den ”ser” huvudenheten.
 Om huvudenheten och slavenheten är för nära varandra kan 

det hända att överföringen inte fungerar som den ska.

 När du använder blixtautomatik med tre blixtgrupper A, B och C, 
ska blixtgrupp C inte vara riktad mot huvudmotivet (s. 92).

Slavenheten tänds inte eller tänds oväntat med full energi.

Bilderna är överexponerade.
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 Typ
Typ: E-TTL II/E-TTL blixtautomatik

Twin Flash för närbildsfotografering
Kompatibla kameror: EOS-kameror av typ A (E-TTL II/E-TTL blixtautomatik)

Type-B EOS-kameror (blixtautomatik inte tillgänglig)
Blixtens täckning: Cirka 65° uppåt och nedåt, cirka 65° till vänster och 

höger (blixthuvudets standardposition, varje sida)
Blixthuvudets rörliga 
vinkel:

Vertikalt från standardposition:
45° uppåt (22,5° steg)/45° nedåt (22,5° steg)
Horisontellt: 60° inne (15° steg)/30° ute (15° steg)
Rotering på fästring: 50° uppåt (5° steg)/30° nedåt 
(5° steg)

Ledtal: Båda sidor tänds: 26,0 (ISO 100, i meter)
Ena sidan tänds: 19,9 (ISO 100, i meter)

Blixttid: Normal blixt: Cirka 1,8 m eller mindre, 
Quickflash: Cirka 2,3 m eller mindre

Överföring av färg-
temperaturinformation:

Färgtemperaturinformation för blixtljuset överförs till 
kameran när blixten tänds

Filter: 58 mm filter monterbart på blixtenhetens framsida
Fokuslampa: Täckning

Cirka 60° uppåt och nedåt, cirka 60° till vänster 
och höger
Ljusintensitet justerbar

 Exponeringsinställning
System för 
exponeringsinställning:

E-TTL II/E-TTL blixtautomatik, manuell blixt

Blixtens räckvidd: Varierar beroende på blixthuvudenas vinkel och 
vilket objektiv som används.

Blixtmetod: Båda sidor tänds/ena sidan tänds
Styrning av 
inställningsljus:

8:1 - 1:1 - 1:8, 1/2 steg

Blixtexponerings-
kompensation:

± 3 steg i 1/3 eller 1/2 steg

FEB: ± 3 steg i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras 
med blixtexponeringskompensation)

FE-lås: Möjligt med kamerans flerfunktionsknapp eller 
med knappen för FE-lås/AE-lås

Tekniska data
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Tekniska data

Blixt med kort 
synkroniseringstid:

Möjlig
* Vid trådlös multiblixtfotografering med radioöverföring 

är höghastighetssynkronisering endast tillgängligt på 
EOS DIGITAL-kameror som släppts sedan 2012 
(förutom EOS 1300D och EOS 1200D).

Manuell blixtinställning: 1/1 - 1/512 energi (1/3 steg)
* Vid trådlös multiblixtfotografering med radio- eller 

optisk överföring: 1/1 till 1/128 energi
* Vid fotografering med kort synktid: 1/1 till 1/64 energi

Inställningsljus: Tänds med kamerans skärpedjupskontroll eller med 
MT-26EX-RT-aggregatets testblixtknapp

Blixtuppladdning
Tändningsintervall 
(Laddningstid):

Normal blixt: Cirka 0,1 - 5,5 sek., 
Quickflash: Cirka 0,1 - 3,3 sek.
* Med alkaliska AA/LR6-batterier

Lampa för uppladdad 
blixt:

Lyser med rött sken: Normal blixt tillgänglig 
Lyser med grönt sken: Quickflash tillgänglig

 Trådlös huvudenhetsfunktion för radioöverföring
Frekvens: 2 405 MHz - 2 475 MHz
Moduleringssystem: Primär modulering: OQPSK, Sekundär modulering: 

DS-SS
Trådlösa inställningar: Huvudenhet
Överföringskanal: Auto, Kanal 1 - 15
Trådlös radio blixt-ID: 0000–9999
Styrning av slavenhet: Upp till 5 grupper (A, B, C, D, E), upp till 15 enheter
Ställa in slavenheten: Blixtgrupp A, B, C, D, E
Överföringsavstånd: Cirka 10 m

* När det inte finns några hinder mellan huvudenheten 
och slavenheten och ingen radiostörning från andra 
enheter

* Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på 
enheternas relativa positioner, den omgivande miljön 
och rådande väderförhållanden.
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Tekniska data

 Trådlös huvudenhetsfunktion för optisk överföring
Anslutningsmetod: Optisk puls
Överföringskanal: Kanal 1 - 4 
Styrning av slavenhet: Upp till 3 grupper (A, B, C)
Sändningsområde: Inomhus: Cirka 0,2 - 10 m (framsida)

Utomhus: Cirka 0,2 - 6 m (framsida)

Anpassningsfunktioner
Funktioner för egen 
programmering:

8 typer

Personliga funktioner: 5 typer

 Strömkälla
Extern strömkälla för 
MT-26EX-RT:

Fyra alkaliska AA/LR6-batterier
* Ni-MH-batterier i AA/HR6-storlek kan användas

Antal blixtar: Cirka 100 - 700 gånger
* Med alkaliska AA/LR6-batterier

Strömsparfunktion: Stängs av efter cirka 90 sekunders inaktivitet
* Stängs av efter cirka 5 minuters inaktivitet vid trådlös 

multiblixtfotografering med radioöverföring
Extern strömkälla: Smidig batterihållare CP-E4N-batteri kan användas

Mått och vikt
Mått (B x H x D): Blixthuvuden:

Cirka 62,3 x 55,8 x 49,1 mm
Styrenhet:
Cirka 69,5 x 112,5 x 90,0 mm
Fästring:
Cirka 136,6 x 91,1 x 29,9 mm

Vikt: Cirka 570 g (endast MT-26EX-RT, exklusive batterier)

 Alla data baseras på Canons teststandarder.
 Produktspecifikationer och yttre utseende kan ändras utan föregående 

meddelande.
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Tekniska data

Ledtal (ISO 100 i ungefärliga meter)

Normal blixt
Blixt med kort synkroniseringstid 
(med full energi)

Blixt-
intensitet

Båda sidor 
tänds

En sida 
tänds

Slutartid
Båda sidor 

tänds
En sida 
tänds

1/1 26,0 19,9 1/125 16,2 12,4
1/2 18,4 14,1 1/160 15,4 11,87
1/4 13,0 10,0 1/200 14,4 11,0
1/8 9,2 7,0 1/250 12,8 9,8
1/16 6,5 5,0 1/320 11,4 8,8
1/32 4,6 3,5 1/400 10,2 7,8
1/64 3,3 2,5 1/500 9,1 7,0

1/128 2,3 1,8 1/640 8,1 6,23
1/256 1,6 1,2 1/800 7,2 5,5
1/512 1,2 0,9 1/1000 6,4 4,9

1/1250 5,7 4,4
1/1600 5,1 3,9
1/2000 4,5 3,5
1/2500 4,0 3,1
1/3200 3,6 2,8
1/4000 3,2 2,5
1/5000 2,9 2,2
1/6400 2,5 2,0
1/8000 2,3 1,7
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Tillgängliga funktioner vid användning med Macro Twin Lite MT-26EX-RT 
med en typ-B-kamera (EOS-filmkamera som har stöd för TTL 
blixtautomatik) är endast manuell blixt (s. 45) och synkronisering 
med andra nivån (s. 44). Andra funktioner är inte tillgängliga.
När MT-26EX-RT monterats på en typ-B-kamera visas  <a> 
på blixtens LCD-display. Blixtautomatikmätning kan däremot 
inte utföras. 

Användning med en typ B-kamera
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9 Länder och områden som tillåter trådlös funktion med 
radioöverföring

Användning av trådlös funktion med radioöverföring är begränsad i vissa länder 
och områden och olaglig användning kan vara straffbart under nationella eller 
lokala lagar.
Gå till Canons webbplats och kontrollera var det är tillåtet, för att undvika att 
bryta mot sådana lagar. 
Canon ansvarar inte för problem som kan uppstå vid användning av trådlös 
funktion med radioöverföring i andra länder och områden. 

9 Modellnummer
MT-26EX-RT: DS401211 (inklusive modulmodellen för trådlös radioöverföring: 
CH9-1216)

Trådlös funktion med radioöverföring
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Trådlös funktion med radioöverföring

Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med 
direktivet 2014/53/EU.
Fullständig text i EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande 
internetadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlös användning
2 404 MHz - 2 476 MHz/ 4dBm

Kontakta följande adress för att få ursprunglig försäkran om överensstämmelse:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Modell: DS401211-system
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Trådlös funktion med radioöverföring

Grafiska symboler på utrustningen
   Likström

BATTERIERNA MÅSTE AVYTTRAS ENLIGT LOKALA REGLER.

Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.
Batterierna får inte utsättas för hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande.
Ladda inte vanliga torrbatterier.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island 
och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet 
(2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas 
som  hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför 
avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation 
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning 
(EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta 
in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering 
av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och 
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan 
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till 
en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom 
till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala 
kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller 
ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer 
information om var du kan lämna den kasserade produkten för 
återvinning. För mer information om inlämning och återvinning 
av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
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