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1. Standardowy zestaw fotobudki 

Zestaw zawiera: 

 korpus fotobudki, 

 płyta podstawy,  

 słupek podporowy, 

 półka pod drukarkę, 

 obudowa na drukarkę, 

 aparat fotograficzny Canon EOS wraz z zasilaczem,  

 komputer ALL-IN-ONE ASUS wraz z zasilaczem,  

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

 4x śruby M6 z dużą gałką łączące podstawę z słupkiem podporowym,  

 2x śruby M6 z małą gałką łączące obudowę drukarki z półką, 

 1x śruba M6 z dużą gałką łącząca podporę z korpusem fotobudki, 

 1x śruba M6 z dużą gałką zabezpieczająca półkę pod drukarkę, 

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

 pilot regulacji jasności lampy,  

 2x pilot do regulacji oświetlenia dekoracyjnego 

 kabel zasilający IEC C13-C14 1[m] łączący korpus fotobudki z podporą, 

 kabel zasilający IEC C13 5[m],  

 kabel Mini USB łączący aparat z komputerem,  

 kabel USB A-B 1[m] łączący komputer z gniazdami na słupku podporowym. 

 kabel USB A-B 0,5[m] łączący gniazda na słupku podporowym z obudową drukarki. 

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. Przygotuj śruby łączące słupek 

podporowy z płytą podstawy.   
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2. Przeprowadź główny kabel zasilający przez otwór w podstawie, a następnie w słupku 

podporowym. 
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3. Przygotowanymi wcześniej śrubami przykręć słupek podporowy do płyty podstawy. 

Uważaj aby nie zakleszczyć przewodów zasilających pomiędzy elementami! 
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4. Połącz główny przewód zasilający z wtyczką zamontowaną w słupku podporowym. 

 

5. Połączone przewody ukryj wewnątrz słupka. Można pozostawić wyciągnięty odbiornik 

podczerwieni (czerwona strzałka) na zewnątrz słupka. Główny przewód zasilający podłącz 

do zewnętrznej sieci elektrycznej. 
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6. Umieść korpus fotobudki na słupku podporowym wsuwając listki uchwytu (czerwona 

strzałka) do wnętrza słupka. 
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7. Po umieszczeniu korpusu na słupku podporowym zabezpiecz go śrubą. 
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8. Kabel zasilający IEC C13-C14 1[m] i USB A-B 1[m] przełóż na zewnątrz przez otwór w 

korpusie. 
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9. Przechyl korpus fotobudki do przodu, tak aby umożliwić dostęp do gniazd wewnątrz 

słupka podporowego. 

 

10. Podłącz przewód zasilający i USB do gniazd wewnątrz słupka podporowego. 
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11. Włącz główne zasilanie, przytrzymując przycisk (czerwona strzałka) aż usłyszysz ciągły 

sygnał dźwiękowy. 

 

12. Przykręć aparat do uchwytu, a następnie umieść moduł baterii zasilacza w gnieździe. 
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Pamiętaj aby domknąć drzwiczki gniazda baterii, przy niedomkniętych drzwiczkach aparat się nie 

włączy. 
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13. Podłącz aparat do komputera wykorzystując kabel Mini USB. 
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14. Jeżeli fotobudka ma zamontowany moduł flash, podłącz przewód synchro z kostką oraz 

modułem FLASH. 

 

15. Włącz moduł flash następnie pokrętłem ustal moc błysku. 
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16. Fotobudka ma możliwość pochylenia aparatu wzdłuż osi obiektywu i zmianę orientacji 

zdjęcia z poziomej na pionową. Aby przechylić aparat należy poluzować śrubę blokującą 

(czerwona strzałka), pochylić uchwyt aparatu i następnie ponownie dokręcić śrubę 

blokującą. 
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17. Zamontuj półkę pod drukarkę na słupku podporowym.  
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18. Po umieszczeniu półki na słupku, zabezpiecz ją śrubą. 

 

19. Umieść obudowę drukarki na półce i wycentruj ją względem jej środka. 
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20. Przykręć obudowę drukarki do półki śrubami (czerwone strzałki). Następnie podłącz 

przewód zasilania i USB A-B 0,5[m] do obudowy drukarki. 

 

21. Włącz komputer (na tylnej części w lewym górnym rogu jest włącznik)  
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22. Włącz lampę pierścieniową. 

Lampa posiada 3 tryby pracy: 

1. Tryb wyłączony. 
2. Tryb sterowany (mamy dostęp do kontroli jasności z pilota oraz ze sterownika). 
3. Tryb stały (pełna moc lampy). 

 

 

23. Uruchom oprogramowanie fotobudki z pulpitu (DSLR Remote Pro). 

 

 

24. Ustaw parametry aparatu oraz lampy. 

25. Włącz program w tryb klienta końcowego. 
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3. Obsługa techniczna fotobudki 

Zakładanie/wymiana materiałów eksploatacyjnych drukarki  

https://youtu.be/wQDOzddzQCU 

W celu wymiany materiałów eksploatacyjnych otwieramy obudowę drukarki i zdejmujemy jej górną część.
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Wymiana żarówki 

Odkręcamy pokrętło mocujące daną parę żarówek LED, następnie wymieniamy żarówkę na nową (typ: MR16 12V, max 5W, 

kolor światła „pure white”).  
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