Montaż

Demontaż

Namiot bezcieniowy

Instrukcja obsługi
W zestawie:

Tła

Studio

Kabel USB (Napięcie: 5V)

(6 kolorów: czarne, białe, pomarańczowe,
czerwone, zielone, niebieskie)

Rozłożyć namiot delikatnie, pociągając za krawędzie.

Rozłączyć ścianki namiotu.

Spinki pozwalają połączyć krawędzie.

Złożyć górę i dół namiotu. Tło można włożyć do środka.

Po skorygowaniu ustawienia ścianek, powiesić tło.
Następnie podłączyć zasilanie. Namiot jest gotowy
do użytku.

Następnie złożyć boczne ścianki.

Opis:
Zestaw został zaprojektowany z myślą o jak najlepszej mobilności. Doskonale
sprawdzi się przy fotografowaniu mniejszych przedmiotów. Ze względu na
niewielkie gabaryty urządzenie posiada ograniczoną moc oświetlenia.
Doskanała użyteczność w połączeniu z wysoką mobilnością pozwala
zastosować namiot jako tymczasowe studio.

Zasilanie: 5 V, 1 A (Napięcie powyżej 5 V nie jest wspierane Quick Charge).

Dystrybutor: FOXFOTO
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Unfolding Steps

Wyprodukowano w Chinach

Folding Steps

Photography Light Box

User Manual
Packing List :

Background

Main Studio Box

Micro USB (Input Voltage: 5V)

(6 Colors: Black, White, Orange, Blue, Red, Green)

Unfold the studio with pulling from the edge, easy
and smooth to open.

Pull apart the studio from the top and bottom, it will
be unfolded easily.

The buckle allow you to dock the four-corner easily,
you can sense when they have been attached.

Fold the top side and middle with buckle positioning.
Put the background cloth inside.

Simply adjust it, hang up the backgroung and connect
to the power supply then start your shooting now.

Fold the bottom side and push the edge with radius
corner into the gap between the folded parts. And
put it back into the bag-pack. Here we done.

Product Instructions :
Portable studio is designed for portability specially. It suits for shooting small
subjects and will work excellent everywhere and anytime. But the lighting
source quantity and variaty were limited due to its size and protability. It is
recommended to be used as a temporary studio with excellent easy-to-use
feature and premium portability.

Power supply: 5V, 1A (Not support the USB power output voltage
more than 5V, such as Quick Charge).

Distributor: FOXFOTO
ul. Rabienska 18, 94-227 Lodz,

