Návod k použití - FOLDING BEAUTY DISH 80, 120 cm

FOLDING BEAUTY DISH 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.
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
8x kovová výztuha
1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
1x rozptylka
Sestavení:
Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení.
Vypnutí pláště softboxu:
Beauty dish položte na zem (podložku) stříbrnou stranou nahoru. Zkontrolujte, zda je všech 8 tyček
správně zasunuto do spojek středového prstence – pokud ne, zasuňte tyčky do spojek (až na doraz).
Pak první z tyček prohněte a zasuťe její spojku do prstence, tak aby držela prohnutá. Po té
pokračujte další tyčkou. Vypínání výztuh je vhodné provádět křížem (nejprve jednu a pak výztuhu
na protilehlé) a postupně je doplňovat tak, aby se plášť vypínal rovnoměrně.
Při skládání nepoužívejte velkou sílu, pokud máte tyčky umístěné správně, tak jde skládání
poměrně lehce. Použití nepřiměřené sily v kombinaci se špatně umístěnou tyčkou může
způsobit utržení průvlaků na tyčku.
Pokud nejde zastrčit do úchytů v plášti, tak zkontrolujte, zda je dostatečně zasunuta do
středového prstence (pokud není zastrčena do prstence úplně, tak je delší a nejde uchytit do
pláště softboxu).
Rozptylku nasadíte na límec ze suchého zipu na přední části softboxu (co nejblíže směrem
dovnitř softboxu).
Použití Beauty dishe:
Používejte 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 Beauty dishe. Před manipulací
vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout.

