
Návod k použití
DEEP BOX OUTDOOR 90/120/150

DEEP BOX  je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných 
výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím deepboxu se podrobně seznamte s tímto návodem 
k použití a s návodem k použití zábleskových světel.
DEEP BOX slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Díky své unikátní hloubce je  
ideální k fotografování propracovaných portrétů. Plášť funguje jako 16 lamel směrujících světlo. Osazeno 
speedringem s adapterem Photon/Bowens.

Obsah balení:
1x bajonetový prstencový adaptér, upevněný na deštníkovou konstrukci deepboxu
1x plášť deepboxu s odraznou vrstvou
1x vnitřní rozptylka
1x vnější rozptylka
1x transportní vak na deepbox

Sestavení deepboxu:
Rozložte  si  obsah  balení  na  vhodnou  podložku  a  zkontrolujte  obsah  balení.  Deepbox  opřete
adaptérem o podložku a nejprve rozevřete deštníkovou konstrukci.  Uchopte kroužek s pojistkou,
spojující tyčky a zatlačte na něj dolů kolmo tak, aby otvor mířil na  tyčku. Kroužek s pojistkou
navlékněte na tyčku a silou zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky. 

Menší rozptylku upevněte suchými zipy do vnitřní části deepboxu. Sestavení deepboxu dokončíte 
nasazením přední, větší rozptylky, kterou upevníte po obvodu deepboxu na černý suchý zip.

Deepbox složíte zatlačením na kroužek spojující tyčky a zároveň stiskněte pojistku umístěnou na
boku. Pozor! Při odjištění kroužku a složení směrem vzhůru dbejte zvýšené opatrnosti a postupujte
pomalu, aby konstrukce nevystřelila příliš rychle a nedošlo k poranění!

Upozornění:
- při zavírání deepboxu si počínejte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí prstu
- při nasazování a sundávání deepboxu musí být zábleskové světlo vždy vypnuto
- záruka se nevztahuje na mechanické závady deštníkové konstrukce deepboxu

Použití deepboxu:
Při nasazování  deepboxu postupujte opatrně,  při  nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér
poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na
přední  stranu  zábleskového  světla  tak,  aby  výstupky  na  adaptéru   zapadly  do  výřezů  na
zábleskovém  světle  a  mírně  pootočte.  Při  demontáži  postupujte  obdobně,  bajonetový  adaptér
uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla. Při používání může dojít ke značnému
zahřátí kovových částí deepboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy deepbox
dostatečně vychladnout. 

Vyrobeno v Číně.
Dovozce Photon Europe s.r.o.


