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INSTRUKCJA ROZKŁADANIA SOFTBOKSU 

Do rozłożenia softboksu nie będą potrzebne żadne narzędzia.  
Wszystkie elementy mocowane są za pomocą rzepu lub metalowych zatrzasków. 

 

Krok 1. 

Wyjmujemy z pudełka pokrowiec 
wraz z zawartością. 

 

Krok 2. 

Otwieramy zamek błyskawiczny i 
wyjmujemy wszystkie elementy. 
Należy uważać by nie wypadł 
pierścień, który jest pierwszym 

elementem widocznym po otwarciu 
zamka błyskawicznego. 

 

Krok 3. 

W pokrowcu znajdziemy: 

 pierścień kompletny; 

 pręty
1
; 

 płaszcz; 

 płaszcz tylny; 

 wewnętrzny dyfuzor 
2
 
3
; 

 ekran rozpraszający
 3

. 

 

Krok 4. 

Pręty wkładamy w specjalny kanał 

wykonany w płaszczu. 

                                                           
1 W softboksach kwadratowych lub prostokątnych – 4 pręty; w softboksie 90x180 – 6 prętów,  

w softboksach ośmiokątnych – 8 prętów. 
2  Z wyjątkiem softboksów 30x30 i 30x50. 
3 Ze względów estetycznych wewnętrzny dyfuzor i ekran rozpraszający można wyprasować w 

temperaturze dla wyrobów syntetycznych. 
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Krok 5. 

Przy wkładaniu pręta należy 
uważać, by nie przebić tkaniny 

kanału. 

 

Krok 6. 

Czynność powtarzamy dla 
wszystkich prętów. 

 

Krok 7. 

Należy sprawdzić, czy wszystkie 
pręty zostały włożone do końca 

kanału. 

 

Krok 8. 

Na pierścieniu aluminiowym 
zaznaczone są otwory, w które 

należy włożyć pręty. 

 

Krok 9. 

Umieszczamy kolejno pręty  
w otworach pierścienia. 
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Krok 10. 

Przy softboksach ośmiokątnych 
wkładamy co drugi pręt. 

 

Krok 11. 

Po włożeniu czterech prętów  
(co drugi) wkładamy pozostałe 

cztery. 

 

Krok 12. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, 
by końcówki prętów były całkowicie 

włożone w gniazda pierścienia. 

 

Krok 13. 

Tak zmontowany softboks 
kładziemy na równej, płaskiej 

powierzchni,  pierścieniem do góry. 

 

Krok 14. 

Rozkładamy płaszcz tylny. 
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Krok 15. 

Chwytamy za krawędź płaszcza  
(w softboksach prostokątnych za 

krawędź dłuższą). 

 

Krok 16. 

Przyczepiamy płaszcz tylny do 
płaszcza głównego (rzep do 
rzepa), ale tylko na jednej 

krawędzi. 

 

Krok 17. 

Sprawdzamy, czy otwór w płaszczu 
tylnym pokrywa się z otworem  

w pierścieniu. 

 

Krok 18. 

Przyczepiamy (rzep do rzepa) 
krawędź przeciwległą do już 

przyczepionej. 

 

Krok 19. 

Przyczepiamy pozostałe krawędzie 
płaszcza tylnego do płaszcza 

głównego. 
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Krok 20. 

Sprawdzamy równomierność 
rozkładu płaszcza na konstrukcji z 

prętów. 

 

Krok 21. 

Zapinamy tak złożony softboks do 
dowolnej lampy. 
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Krok 22
*
. 

Przypinamy wewnętrzny dyfuzor do 
elastycznych mocowań za pomocą 

zatrzasków. 

 

Krok 23
*
. 

Sprawdzamy równomierność 
rozłożenia wewnętrznego dyfuzora. 

                                                           
*
 Z wyjątkiem softboksów 30x30 i 30x50. 
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Krok 24. 

Rozkładamy płaszczyznę 
rozpraszającą. 

 

Krok 25. 

Chwytamy za krawędź płaszczyzny 
rozpraszającej (w softboksach 

prostokątnych za krawędź 
dłuższą). 

 

Krok 26. 

Przyczepiamy płaszczyznę 
rozpraszającą do płaszcza 

głównego (rzep do rzepa), ale tylko 
na jednej krawędzi. 



Instrukcja rozkładania i składania softboksów www.elfo.com.pl strona 8 

 

Krok 27. 

Przyczepiamy po kolei pozostałe 
krawędzie płaszczyzny 

rozpraszającej do płaszcza 
głównego. 

 

Krok 28. 

Cieszymy się rozłożonym 
softboksem☺. 
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INSTRUKCJA SKŁADANIA SOFTBOKSU 

 

Aby złożyć softboks należy 
wykonać powyższe czynności w 
odwrotnej kolejności.  

Jedyną trudność może stanowić 
wyjęcie prętów z gniazd pierścienia. 
Należy położyć softboks na podłodze 
w sposób pokazany na rysunku, 
jedną ręką nacisnąć na pierścień ku 
podłodze, a drugą wyjąć pręt z 
gniazda pierścienia. 

 

Powodzenia !!! 

 

Producent: 

 

91-495 Łódź 

ul. Zgierska 231D 

tel. +48 42 658 26 01 

fax +48 42 658 81 56 

www.elfo.com.pl 


