
PRZENOŚNY ZESTAW DO ROBIENIA ZDJĘĆ
MODEL: AG401

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zestaw oświetleniowy do fotografii - idealny do fotografii produktowej i portretowej. 

Cechy produktu:

• Przenośny zestaw oświetleniowy - studio fotograficzne 
(softbox+oprawka+statyw). Niezbędny do wykonywania profesjonalnych zdjęć 
produktowych i portretowych, zarówno w fotografii cyfrowej jak i analogowej.

• Dzięki temu zestawowi będziesz mógł z łatwością odtwarzać różnorodne 
warunki świetlne i mieszać światło uzyskując w ten sposób efektowne zdjęcia.

• Zestaw studyjny świetnie sprawdzi się zarówno jako oświetlenie tła jak i 
główne źródło światła. Softbox zapewnia równomierne rozproszenia światła w 
wymaganym kierunku.

• Możliwość regulacji kąta świecenia softboxu w pionie i poziomie;.
• Statyw posiada standardowe mocowanie 1/4 cala pasujące do większości 

akcesoriów fotograficznych dostępnych w sprzedaży.
• Dzięki niewielkim wymiarom, oraz możliwości szybkiego składania/rozkładania

zestaw jest bardzo łatwy w transporcie i wygodnie można go zabrać na sesję.

2. Specyfikacja

• Zakres regulacji wysokości statywu: 78 – 230 cm
• Materiał statywu: aluminium
• Zintegrowany uchwyt na parasolkę
• Gwint żarówki: E27 MAX. 100 WATT
• Zasilanie: 230V, wbudowany włącznik
• Kabel zasilający: 220cm

3. Instalacja

Krok 1. Wyjmij elementy z opakowanie.
Krok 2. Rozstaw statyw, a następnie zamontuj na nim softbox.
Krok 3. Wkręć w oprawę E27 żarówkę o mocy max. 100W.
Krok 4. Podłącz kabel do gniazdka sieciowego.
Krok 5. Możesz teraz rozpocząć pracę.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nigdy nie używaj gdy, zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzony.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• Nie montuj mocniejszej żarówki niż jest ona przewidziana.
• Montuj żarówkę w momencie gdy kabel sieciowy jest wyłączony z gniazdka.
• Statyw ustaw w taki sposób aby stał możliwie jak najbardziej stabilnie.
• W momencie kiedy dojdzie do wywrócenia się statywu, jak najszybciej odłącz 

go od zasilania sieciowego.
• Uważaj aby żadne elementy nie dotykały do żarówki, może to spowodować 

pożar.
• Przed wykręceniem żarówki sprawdź czy nie jest gorąca.
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