Návod k použití
STRIPBOXY A GRID-SOFTBOXY
(pro softbox 60x90cm, 80x120cm, 22x90cm, 25x150cm,
30x120cm, 35x140cm, 35x160cm, 40x180cm)

Softbox je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe - Millennia. 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
4x kovová výztuha
1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
1x vnitřní rozptylka
1x vnější rozptylka
1x voština
Sestavení softboxu:
Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Plášť softboxu položte
na zem(podložku) stříbrnou stranou nahoru.Kovové výztuhy protáhněte látkovými očky na vnitřní
straně pláště softboxu (strana s odraznou vrstvou). Užší konce výztuh zasuňte do rohů pláště
softboxu a širší konce výztuh (s kuličkou na konci, nebo širším válečkem) po té zasuňte do otvorů
v bajonetovém prstencovém adaptéru a poté v poloze zafixujte zasunutím pojízdných podložek
(součást každé výztuhy s kuličkou na konci) na doraz až do otvoru v adaptéru. Začněte libovolným
rohem pláště softboxu, nakonec si nechte ten, kde je u středu softboxu u otvoru na adaptér rozparek
na suchý zip (u některých softboxů jsou 4 rozparky, tak můžete končit libovolnou výztuhou. Před
zasunutím poslední výztuhy je vhodné softbox otočit černým pláštěm nahoru (jako stan) a dokončit
vypínání softboxu přes rozparek. Poté softbox opět otočíme stříbrnou stranou vzhůru.
Regulačním šroubem 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 karabinkami do vnitřní části softboxu (do všitých poutek
z gumičky). Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední rozptylky na přední část softboxu
pomocí suchého zipu. Přes rozptylku můžeme nasadit voštinu na suchý zip.
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.

