
Návod k použití
            Softboxy a Oktaboxy Photon Europe 

           (pro softboxy deštníkového typu K – 60x90cm, 70x100cm, 80x140cm, 30x140cm,   
           40x180cm, oktagon K - 95cm, K-120, K-150)

Softbox je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní
riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznamte s tímto návodem k použití a s návodem k použití 
zábleskových světel. Softboxy a oktaboxy slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte
zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

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

Sestavení softboxu:
Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. 
Softbox opřete adaptérem o podložku a nejprve rozevřete deštníkovou konstrukci tlakem kolmo
dolů tak, aby v koncové poloze zacvakla pojistka. (typ-při zavírání deštníku nejprve celou
plochou dlaně zatlačte proti vzpěrám deštníku tak, aby se jezdec pohnul o několik milimetrů
dolů, tím bude odjištění pojistky daleko snažší). Mosazným regulačním  šroubem (nebo stříbrnou křídlovou maticí, dle
typu softboxu) na vnitřní straně bajonetového adaptéru nastavte míru otáčení softboxu. Úplné dotažení šroubu znemožní
otáčení softboxu, jeho povolením zvolíte sílu brzdící otáčení softboxu. Menší průsvitnou rozptylku upevněte suchými
zipy do vnitřní části softboxu. Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední rozptylky na přední část softboxu tak že
rohy rozptylky nasunete po mírném ohnutí výztuh a zajistíte suchými zipy.

Varování!
-při zavírání softboxu si počínejte opatrně, aby vám pojistka neskřípla prst
-při  manipulaci se sotboxem dejte pozor, aby jste se neporanili o konec drátku, který spojuje
vzpěry kolem středové tyče deštníkové konstrukce.-při nasazování a sundávání softboxu musí
být zábleskové světlo vždy vypnuto! Záruka se nevztahuje na mechanické závady deštníkové
konstrukce softboxu!

Použití softboxu:
Softbox užívejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen. 
Při nasazování softboxu 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 softboxu. Před manipulací
vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout. 

Vyrobeno v Číně. Dovozce Photon Europe. 
    


