
JAK SESTAVIT SOFTBOX

Softbox, perfektní osvětlení, které krásně zjemní stíny, zakryje odlesky a projasní
pozadí. Existují různé typy softboxů a každý z nich se může trošku jinak
sestavovat. V naší nabídce se můžete setkat se softboxy s objímkou na 1
žárovku, na 4 žárovky nebo se speciálními LED softboxy.

Mrkněte na psaný návod níže nebo rovnou na video.

1. Krok - sestavení stativu

Nejprve si vysvětlíme, jak sestavit stativ, který je pro softbox základnou.

(1) Stativ má úchyty, které je nutné povolit (klasické šroubování). Točením doleva
šroub uvolníme a tahem roztáhneme nohy stativu do požadované pozice.
Následně točením doprava šroub utáhneme. To samé provedeme u tyče -
šrouby uvolníme, tyč vytáhneme do požadované výšky a utáhneme.

https://www.youtube.com/watch?v=U1lMXWnF_-o
https://www.fotoveci.cz/doplnky/stativ-tripod-pro-svetla-softbox-destnik/


2. Krok - sestavení softboxu

Softbox na 1 žárovku

(1) Softbox vyndáme z pouzdra, ve kterém se nachází jak softbox s  upevněnou
objímkou, tak difuzní plátno. Softbox rozevřeme a kroužek s dráty připevníme
tahem k objímce tak, aby se celý softbox propnul. (2) Do propnutého softboxu
našroubujeme žárovku s E27 závitem.

https://www.fotoveci.cz/foto-technika/foto-lampa-studio-softbox-svetlo-stativ-zarovka/
https://www.fotoveci.cz/softboxy/


(3) Přes softbox upevníme difuzní plátno pomocí suchých zipů.

Softbox na více žárovek

(1) Softbox vyndáme z pouzdra, ve které se nachází softbox, 4 dráty a difuzní
plátno. (2) Vyjmeme objímku z krabičky a vložíme do softboxu. Následně do
objímky upevníme 4 dráty. (3) Druhý konec drátu upevníme do softboxu a
propneme. (4) Vše upevníme suchým zipem.

https://www.fotoveci.cz/svetla/foto-lampa-studio-softbox-svetlo-stativ-4x-zarovky--180w/


(5) Do objímky zašroubujeme žárovky. (6) Přes softbox natáhneme difuzní
plátno, které uchytíme pomocí suchého zipu. (7) Výhodou objímky na 4 žárovky
je možnost vypnutí vždy jednoho páru žárovek.

U LED softboxu lze pak na zadní straně ovládat intenzitu a barevnou teplotu.

3. Krok - upevnění softboxu na stativ



Posledním krokem je připevnění softboxu ke stativu. Na rozložený stativ můžete
nasadit softbox na šířku nebo na výšku. Např. pro focení celých postav je lepší
umístit softbox na výšku.

(1) Softbox se usadí na stativ a dotáhne se šroubem. (2) Pomocí šroubu z boku
můžete softbox natáčet až o 270°, po utažení se softbox aretuje.

4. Krok - připevnění teleskopického ramene

Některé typy softboxů jsou vybaveny tzv. jeřábovým teleskopickým ramenem,
případně lze ke každému softboxu rameno dokoupit. Rameno se upevňuje na
stativ a přichytí se na něj světlo.

(1) Jeřábové teleskopické rameno se skládá ze tří částí: tyče, kloubu a závaží. (2)
Nejprve se připevní kloub k horní části stativu. Utáhne se opět šroubem.
Následně se kloubem protáhne teleskopická tyč a fixační pákou se upevní. (3) Na
jeden konec tyče se připevní sofbtox, z druhé strany se přišroubuje sandbag.
Ten stačí jen vyplnit závažím, třeba pískem nebo kameny. A je hotovo!

https://www.fotoveci.cz/jerabove-teleskopicke-rameno-ke-stativu-wall-boom-zavazi-kloub/
https://www.fotoveci.cz/jerabove-teleskopicke-rameno-ke-stativu-wall-boom-zavazi-kloub/



