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1. Standardowy zestaw fotobudki 

Zestaw zawiera: 

 box górny,  

 box dolny,  

 aparat fotograficzny Canon EOS wraz z zasilaczem,  

 komputer ALL-IN-ONE ASUS wraz z zasilaczem,  

 drukarka termo sublimacyjna DNP wraz z kablem zasilającym,  

 4x śruby łączące boxy ze sobą,  

 2 komplety kluczy po 2szt,  

 pilot regulacji jasności lampy,  

 kabel zasilający 5m,  

 kabel Mini USB łączący aparat z komputerem,  

 kabel AB USB łączący drukarkę 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 jako jedyne z urządzeń peryferyjnych (w jakie wyposażono fotobudkę) NIE WYMAGA demontowania na czas 

transportu. Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy przewożeniu (i zadbać aby nie doszło do mechanicznego 

uszkodzenia ekranu komputera). 
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2. Montaż konstrukcji fotobudki 

1. Zablokuj hamulce kółek dolnego boxa.   
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2. Nałóż box górny na dolny – wyceluj między pozycjonujące kątowniki.  

Wyreguluj pozycję boxów aby przylegały prosto.
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3. Przykręć 4 śruby blokujące.  

 

4. Przełóż kabel zasilający (5m) do wnętrza przez otwór dolnej płycie fotobudki. 
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5. Podłącz przewód zasilający do gniazda wystającego z płyty elektrycznej (najlepiej wykonać 

pętlę aby nie doszło do przypadkowego rozłączenia). 

 

6. Podłącz zewnętrzny przewód (5m) zasilający fotobudkę do zewnętrznej sieci elektrycznej.  

  



Instrukcja obsługi   

s. 7 

7. Włącz zasilanie fotobudki przełącznikiem na płycie elektrycznej.  

 

Uwaga 

Pamiętaj aby podczas włączania zasilania głównego drukarka była wyłączona. 

Podobnie przed wyłączeniem zasilania centralnego lub odłączeniem kabla z sieci 

elektrycznej pamiętaj, aby najpierw wyłączyć drukarkę.  
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8. Przykręć aparat do uchwytu magic arm, następnie podepnij przewód zasilacza oraz kabel 

USB.          
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9. Jeśli fotobudka wyposażona jest w moduł Flash, podłącz kostkę synchronizacyjną z “gorącą 

stopką” aparatu.  
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10. Następnie podłącz przewód synchro z kostką oraz modułem FLASH. 
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11. Włącz moduł flash następnie pokrętłem ustal moc błysku. 

 

12. Włącz aparat 

13. Ustaw aparat w otworze lampy, dokręć śrubę blokującą uchwyt magic arm.  
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14. Wysuń szufladę i wstaw drukarkę. 
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15. Podłącz przewód zasilania (wychodzący z płyty elektrycznej) do drukarki, włącz drukarkę  

 

Uwaga 

Pamiętaj, że przed podłączeniem kabla zasilającego drukarka powinna być wyłączona. 

16. Włącz komputer (na tylnej części w lewym górnym rogu jest włącznik)  
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17. 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). 

 

 

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

 

 

19. Ustaw parametry aparatu oraz lampy. 

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

Zakładanie/wymiana materiałów eksploatacyjnych drukarki  

Szczegóły na filmie: https://youtu.be/2TWZ23gLGL0 

 

Wymiana żarówki 

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

kolor światła „pure white”).  

 

 

 

https://youtu.be/2TWZ23gLGL0

