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1. Standardowy zestaw fotobudki 

Zestaw zawiera: 

 1 szt. - korpus fotobudki, 

 2 szt. - płyta podstawy,  

 3 szt. - słupek podporowy, 

 1 szt. - obudowa na drukarkę, 

 1 szt. - aparat fotograficzny Canon EOS wraz z zasilaczem,  

 1 szt. - komputer ALL-IN-ONE ASUS wraz z zasilaczem,  

 1 szt. - drukarka termo sublimacyjna Mitsubishi CP-D80DW wraz z kablem zasilającym,  

 1 szt. - lampa studyjna z BeautyDish i radiowym wyzwalaczem, 

 4 szt. - śruby M6 motylkowe łączące podstawy z słupkiem podporowym,  

 2 szt. - śruby M6 motylkowe łączące słupek podporowe z korpusem fotobudki,  

 2 szt. - śruby M6 motylkowe łączące słupek podporowe z obudową drukarki,  

 4 szt. - śruby M4 z małą gałką łączące dwa segmenty dłuższego słupka podporowego, 

 4 szt. - śruby M4 z małą gałką do mocowania trzpienia lampy błyskowej, 

 2 szt. - kluczy do korpusu fotobudki i obudowy na drukarkę,  

 2 szt. - kabel zasilający IEC C13 5[m],  

 1 szt. - kabel zasilający IEC C13 kątowy 1,2[m], 

 1 szt. – kabel zasilający IEC C13 kątowy/C14 prosty 1,2 [m], 

 1 szt. - aktywny kabel USB A-A z wzmacniaczem sygnału 10[m], 

 1 szt. - kabel USB A-B 1,8[m] łączący drukarkę z aktywnym kablem z wzmacniaczem sygnału. 

 1 szt. - kabel Mini USB łączący aparat z komputerem,  

 

Uwaga 

Urządzanie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Maksymalny czas pracy 

nie powinien przekraczać 12h, po tym czasie urządzenie należy wyłączyć 

na co najmniej 6h. Fotobudka może być używana i magazynowana tylko 

w zamkniętych pomieszczeniach. Zakres pracy oraz przechowywania: 

temperatura 10 – 30O Celsjusza, wilgotność 35-80% bez kondensacji. Po 

dłuższym transporcie (>1h) jeśli sprzęt był narażony na temperatury z poza 

zakresu pracy/przechowywania, przed włączeniem należy odczekać co 

najmniej 1h. 

Komputer i drukarka jako jedyne z urządzeń peryferyjnych (w jakie wyposażono fotobudkę) NIE 

WYMAGAJĄ demontowania na czas transportu. Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy 

przewożeniu (zadbać aby nie doszło do mechanicznego uszkodzenia ekranu komputera). Obudowę na 

drukarkę należy transportować w odpowiednim pokrowcu w pozycji horyzontalnej. 
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2. Montaż konstrukcji fotobudki 

1. Umieść płytę podstawy na miejscu pracy fotobudki. W prostokątnym otworze 

umieść słupek podporowy „z listkami”. Przygotuj 2 śruby M6 motylkowe i 4 

śruby M4 z małą gałką. 
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2. Pochyl zestaw opierając go na podłożu, tak aby mieć dostęp do spodu płyty 

podstawy. 

 

3. Przygotowanymi wcześniej śrubami M6 przykręć słupek podporowy do płyty 

podstawy. 

 



Instrukcja obsługi   

s. 5 

 

4. Postaw słupek z przykręconą podstawą na miejscu. 
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5. Umieść drugą część słupka (ten bez wewnętrznej wkładki z jednej strony) 

fotobudki na wcześniej zmontowanym zestawie. 

 

6. Przygotowanymi wcześniej śrubami M4 skręć słupki podporowe. Otworów 

montażowych jest po 4 na stronę, jednak do poprawnego montażu wystarczą 

dwie śruby na stronę umieszczone w otworach w dowolnej konfiguracji. 
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7. Przygotuj korpus fotobudki i kolejne dwie śruby M6 motylkowe. 

Umieść korpus fotobudki na słupku podporowym. 
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8. Załączonym kluczem otwórz tylną pokrywę korpusu fotobudki. 

Odstaw pokrywę w bezpiecznym miejscu. 

 

9. Przygotowanymi wcześniej śrubami M6 przykręć korpus fotobudki do słupka 

podporowego. 
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10. Przygotuj kabel zasilający IEC C13 5[m] i aktywny kabel USB A-A 

z wzmacniaczem sygnału 10[m]. 

 

11. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do otworu wewnątrz korpusu i opuść do 

wnętrza słupka tyle aby dotknął dna (około 1,2 metra). 
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12. W ten sam otwór co kabel zasilający włóż większym końcem (z gniazdem 

żeńskim) kabel USB i opuść do wnętrza słupka tak samo jak kabel zasilający. 

  

13. Trzymając za krawędź korpusu ostrożnie połóż fotobudkę na podłodze. 
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14. Wyciągnij z otworu w spodzie podstawy kable zasilające i USB. 

 

15. Przełóż końcówki przez podłużny otwór w płycie podstawy. 
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16. Drugi koniec (wtyczka męska A) kabla USB podłącz do komputera. Gniazdo 

znajduje się po prawej stronie obok gniazda zasilającego. Nadmiar kabla USB 

możesz zwinąć i zamocować rzepem wewnątrz obudowy fotobudki. 

  

17. Drugi koniec (wtyczka IEC żeńska) kabla zasilającego podłącz do gniazda 

wewnątrz fotobudki. 
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18. Wciągnij resztę kabla zasilającego od dołu fotobudki. Ewentualny nadmiar 

ukryj pod podstawą. Po podłączeniu kabli wnętrze fotobudki powinno 

wyglądać jak na ostatnim zdjęciu. 

 

19. Przygotuj lampę błyskową, 4 śruby M4 z małą gałką i kabel zasilający IEC C13 

kątowy 1,2[m]. 

 



Instrukcja obsługi   

s. 14 

20. Umieść lampę błyskową na górnej części fotobudki. 

 

21. Przygotowanymi wcześniej śrubami przykręć stopkę lampy błyskowej do 

górnej części korpusu fotobudki. 
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22. Kątową końcówkę kabla zasilającego IEC przewlecz przez jeden z 

otworów w górnej części korpusu fotobudki. 

 

 

23. Podłącz końcówkę kabla do gniazda w dolnej części lampy błyskowej. 
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24. Drugi koniec kabla zasilającego lampę błyskową podłącz do gniazda 

wewnątrz korpusu fotobudki. 

  

25. Przygotuj aparat, moduł baterii i zdalny wyzwalacz do lampy błyskowej. 

 

26. Umieść zdalny wyzwalacz w stopce aparatu (wyzwalacz nie ma włącznika, 

jest zawsze aktywny). 
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27. Podłącz wtyczkę zasilacza do modułu baterii. 

 

28. Umieść moduł baterii w aparacie, tak aby kabel mógł swobodnie 

wydostać się na zewnątrz. Następnie zamknij klapkę pokrywy baterii 

(gdy klapaka będzie niedomknięta, aparat się nie włączy). 
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29. Umieść aparat na uchwycie wewnątrz fotobudki i dokręć śrubę mocującą. 

  

30. Podłącz kabel USB do aparatu i upewnij się że jego drugi koniec 

podłączony jest do komputera. 
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31. Umieść drugą płytę podstawy na miejscu pracy drukarki. W prostokątnym 

otworze umieść trzeci słupek (z wkładkami z obu stron). Przygotuj 4 śruby M6 

motylkowe i 4 śruby M4 z małą gałką. 
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32. Pochyl zestaw opierając go na podłożu, tak aby mieć dostęp do spodu 

płyty podstawy. 

 

33. Przygotowanymi wcześniej 2 śrubami M6 przykręć słupek podporowy do 

płyty podstawy. 
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34. Postaw słupek z przykręconą podstawą na miejscu. 

 

35. Umieść dolną cześć obudowy drukarki na słupku. 
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36. Pozostałymi dwoma śrubami M6 motylkowymi przykręć dolną część 

obudowy drukarki do słupka podporowego. 

  

37. Przygotuj kabel zasilający IEC C13 kątowy/C14 prosty 1,2 [m] i kabel USB 

A-B 1,8[m]. 
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38. Włóż wtyczkę (C14) kabla zasilającego do otworu na środku podstawy i 

opuść do wnętrza słupka tyle aby dotknął dna (około 0,5 metra). 

 

39. W ten sam otwór co kabel zasilający włóż wtyczkę A (szeroka płaska) 

kabla USB i opuść do wnętrza słupka tak samo jak kabel zasilający. 

 

40. Ostrożnie połóż zmontowany zestaw na podłodze. 
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41. Wyciągnij z otworu w spodzie podstawy kable zasilające i USB. Przełóż 

końcówki przez podłużny otwór w płycie podstawy. 

 

42. Postaw zmontowany zestaw w pionie i ułóż kable w „korytku” tak aby ich 

końce swobodnie zwisały z krawędzi. 
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43. Postaw drukarkę na środku dolnej części obudowy drukarki. Zwróć 

uwagę aby nie przycisnąć drukarką kabla zasilającego i USB. 

 

44. Podłącz kabel zasilający i USB do drukarki. 

 

45. Załóż górną pokrywę obudowy drukarki (wygodnie jest nałożyć ją pod 

lekkim skosem). 
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46. Przygotowanymi wcześniej śrubami M4 z małą gałką przykreć górną 

pokrywę obudowy drukarki do dolnej części. 

 

  

47. Zamontuj tackę na zdjęcia na zaczepach w szczelinie z przodu obudowy 

drukarki. 
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48. Ustaw fotobudkę i obudowę drukarki w miejscu pracy i przygotuj kabel 

zasilający IEC C13 5[m]. 
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49. Podłącz kabel USB drukarki do gniazda w aktywnym kablu USB 

fotobudki. Ukryj połączenie pod płytą podstawy.  

 

  

50. Podłącz kabel zasilający IEC z kablem wystającym spod obudowy 

drukarki. Ukryj połączenie pod płytą podstawy. 
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51. Podłącz kable zasilające do źródła prądu i włącz fotobudkę, oraz drukarkę. 

Główny włącznik fotobudki znajduje się wewnątrz po prawej stronie, 

natomiast włącznik drukarki ukryty jest za membraną z tyłu obudowy drukarki. 

  

52. Włącz komputer przyciskiem znajdującym lewym górnym rogu obudowy. 

 



Instrukcja obsługi   

s. 30 

53. Włącz aparat i przełącz go w tryb manualny M. 

  

54. Włącz lampę błyskową i ustaw moc błysku według potrzeby. 

  

55. Zamknij tylną pokrywę obudowy fotobudki. Urządzenie jest gotowe do 

pracy. 

  


