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Softboxy Jinbei
Seria M / EM / K

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi 
w ninejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w razie 
konieczności przekazywać ją razem z softboxem innym użytkownikom.

1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy elementy softboxa są kompletne 
 (poszycie, dyfuzory, pierścień mocowania czy pręty). W przypadku wystąpienia 
 jakichkolwiek braków skontaktuj się z punktem sprzedaży.
2. Przed złożeniem softboxa zorganizuj wokół siebie dostatecznie dużo wolnej
 przestrzeni.
3. Podczas składania dużych softboxów poproś kogoś o pomoc - może okazać
 się niezbędna.
4. Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie montażu prętów softboxa, gdyż
 ich przypadkowe wysunięcie z otworów montażowych może zniszczyć poszycie
 softboxa lub w wyjątkowych przypadkach spowodować uszczerbek na zdrowiu.
5. Aby bezpiecznie zamontować softbox na lampie, najpierw wyłącz ją z zasilania,
 a potem zdemontuj ze statywu. Zakładanie softboxa na uruchomionej lampie
 może grozić porażeniem prądem.
6. Każdorazowo po skończonej pracy demontuj mody�kator z lampy.
7. Regularnie czyść powierzchnię softboxa oraz jego dyfuzory.
8. W razie konieczności rozłożenia softboxa, przechowuj go w dedykowanym etui.
 

1. Instrukcja montażu

1. Wprowadź pręty montażowe przez pętle 
 wszyte do wewnętrznej strony poszycia 
 softboxa. Zwróć uwagę na szerokość 
 końcówek prętów - grubszą należy 
 zamocować na pierścieniu montażowym.  

2. Następnie umieść końcówki prętów
 w kieszeniach montażowych 
 umieszczonych w rogach poszycia.
 
   

3. Po zamocowaniu prętów w rogach
 poszycia, drugie końce umieść w 
 otworach znajdujacych się w pierścieniu
 montażowym. Zachowaj kolejność
 montażu zgodnie z ilustracją obok.
 Przy składaniu większych softboxów
 może się przydać pomoc asystenta.
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Przed złożeniem softboxa zorganizuj dostateczną ilość miejsca potrzebnego do 
swobodnego montażu. Przygotuj wszystkie elementy niezbędne do jego złożenia, tak aby 
znajdowały się w jednym miejscu w zasięgu ręki.
 
   

Zwróć szczególną uwagę na to, że istnieją różne sposoby składania softboxów. Wybór 
wariantu zależy od konstrukcji prętów czy pierścienia montażowego mody�katora. 

Wariant I Wariant II

Wariant I
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4. Dwa pręty mogą być zakończone okrągłym łbem (1) oraz specjalnym 
 pierścieniem blokującym. 

 Zachowując kolejność montażu prętów zwróć uwagę na sposób ich mocowania 
 w pierścieniu. Osadź zaokrągloną końcówkę w pierścieniu (2) poprzez wciśnięcie 
 jej od góry. 

 Następnie z wyczuciem dociśnij pręt (3) i wsuń blokadę do pierścienia 
 montażowego (4). 

 Poprawnie zamocowany pręt z blokadą powinien być stabilnie osadzony (5).
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5. Złożony softbox należy uzupełnić o 
 dyzuzory. Wewnętrzy dyfuzor wyposażony
 jest w specjalne haczyki. Zaczep je na
 pętlach wszytych po wewnętrznej stronie
 poszycia softboxa.
   

6. Załóż zewnętrzny dyfuzor. Mocując go za pomocą rzepów umieszczonych po 
 wewnętrznej lub zewnętrznej stronie poszycia softboxa.
   

7. Softboxy z mocowanym dyfuzorem 
 po wewnętrznej stronie poszycia mają 
 możliwość założenia opcjonalnego grida. 
 Aby poprawnie założyć dedykowany
 grid rozłóż go na równej powierzchni, 
 znajdź jego rogi i dopasuj do narożnika
 w softboxie, w taki sposób aby go połączyć 
 za pomocą rzepów.
   

Na zewnątrzWewnątrz
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1. Umieść pierścień montażowy w otworze
 poszycia softboxu. Wprowadź pręty 
 montażowe przez pętle wszyte do 
 wewnętrznej strony poszycia  softboxa. 
 Zwróć uwagę na szerokość końcówek 
 prętów - cieńszą należy zamocować 
 w kieszeniach znajdujących się w rogach
 poszycia softboxa.

Wariant II

2. Grubsze końcówki prętów należy 
 wetknąć w otwory pierścienia 
 montażowego. Zachowaj kolejność
 montażu kierując się zasadą mocowania
 przeciwległych prętów (jak na ilustracji).
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2a. Zwróć uwagę na rodzaj kieszeni montażowych w poszyciu softboxa. W niektórych
 modelach softboxów posiadają one specjalny rzep ułatwiający wprowadzenie
 ostatniego pręta do pierścienia montażowego.
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3. Złożony softbox należy uzupełnić o 
 dyzuzory. Wewnętrzy dyfuzor wyposażony
 jest w specjalne haczyki. Zaczep je na
 pętlach wszytych po wewnętrznej stronie
 poszycia softboxa.
   

4. Załóż zewnętrzny dyfuzor. Mocując go za pomocą rzepów umieszczonych po 
 wewnętrznej lub zewnętrznej stronie poszycia softboxa.
   

Na zewnątrzWewnątrz

5. Softboxy z mocowanym dyfuzorem 
 po wewnętrznej stronie poszycia mają 
 możliwość założenia opcjonalnego grida. 
 Aby poprawnie założyć dedykowany
 grid rozłóż go na równej powierzchni, 
 znajdź jego rogi i dopasuj do narożnika
 w softboxie, w taki sposób aby go połączyć 
 za pomocą rzepów.
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UWAGA: Instrukcja powstała na podstawie danych dostarczonych przez producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania 
o tym klientów.
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