
Profesionální studiové vybavení  
Phototools.cz, Na Šachtě 140, 330 21 Sulkov - Líně  

 

Výrobce a dovozce: 
  www.phototools.cz 
A. T. Shop, s. r. o. 
  info@phototools.cz 
Borská 75, 301 00 Plzeň 
  +420 775 554 479, +420 773 955 447 

Softbox – univerzální návod k použití 
Softboxy, octaboxy, stripboxy, deepboxy LF, LFH, K, KS a další 

 
 

Rychlorozkládací softboxy deštníkové (K, KS) 

Softboxy jsou vybaveny deštníkovým mechanismem pro snadné 
nedestruktivní rozložení a složení softboxu. Šroub na bajonetu je aretace 
otáčení středu bajonetu. Voština usměrňuje vyzařované světlo. Dbejte 
zvýšené opatrnosti při rozkládání a skládání softboxu!.  

Pro rozložení softboxu pro použití postupujte takto: 

1. Částečně rozevřete konstrukci softboxu a zkontrolujte, zda tyčky 
softboxu jsou zasunuty v odrazném plátně softboxu – případné 
vypadlé tyčky zastrčte do ok v rozích (obdélníkový softbox) a 
případně po obvodu vnitřní části softboxu (octabox). 

2. Začněte softbox rozkládat zatlačením středový prvek deštníkového 
mechanismu a dávejte přitom pozor na hrotový zámek, který je 
umístěn na středové tyči – tlačte na pouze na okraje středového 
prvku! Softbox je rozložený, když je zámek středové tyče zacvaknutý 
nad středovým prvkem deštníkového mechanismu. 

3. Nasaďte vnitřní plátno softboxu na bílá poutka v softboxu (dle 
modelu softboxu buď pomocí suchého zipu nebo pomocí karabinek). 

4. Nasaďte vnější plátno softboxu: u modelů bez voštiny přes okraje 
softboxu, u modelů s voštinou pomocí suchého zipu cca 3cm pod 
okraj softboxu tak, aby zbyl prostor pro finální uchycení voštiny. 

5. Před vnější plátno uchyťte voštinu na suchý zip (volitelný krok) 

Po skončení focení softbox rozložte takto: 
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1. Alespoň částečně odstraňte difuzní plátna a voštinu, abyste měli 
dostatečný přístup k mechanismu rozkládání 

2. Lehce zatlačte na středový prvek deštníkového mechanismu tak, 
aby došlo k uvolnění zámku na středové tyči a zároveň zatlačte 
zámek dovnitř středové tyče. Se zatlačeným zámkem můžete pomalu 
pouštět středový prvek mechanismu a softbox se sám složí do 
kompaktního stavu.  

 

Softboxy s pevnou konstrukcí (LF, LFH a další) 

Softboxy mají lehkou a zároveň pevnou konstrukci s odkrytým středem, 
který nebrání světlu z pilotní žárovky. Voština usměrňuje vyzařované 
světlo.  Šroub na bajonetu je aretace otáčení středu bajonetu. 

Pro rozložení softboxu k použití postupujte takto: 

1. Položte bajonet na zem a připravte si přes něj odraznou plochu 
stříbrnou stranou dovnitř (u některých softboxů má plocha dvě části 
pro snazší manipulaci). Nyní středem odrazné plochy postupně 
umístěte tyče softboxu do bajonetu (dle tvaru softboxu postupujte 
dle návodu níže). Pokud je jedna tyčka softboxu vybavena kuličkou, 
použijte ji pro snazší rozložení softboxu jako první, ale vypněte ji 
jako poslední. Po obvodu softboxu jsou ve stříbrné části odrazné 
plochy umístěna oka, která nemusíte pro zasunutí tyček využít – 
rozložení je s nimi pracnější. Pokud je využijete, softbox bude lépe 
držet tvar. Dle tvaru softboxu postupujte takto: 
 
Softboxy Octagon: Umístěte a postupně zasouvejte všechny tyčky do 
všech děr po obvodu softboxu. Pořadí zasouvání tyček není důležité, 
doporučujeme však kontrolovat, aby tyčky seděly ve správných 
otvorech po obvodu softboxu a nedošlo k jejich překřížení. 
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Softbox obdélník/čtverec/stripbox: Zasuňte tyčky do otvorů 
v bajonetu ob jeden otvor (stripbox 2 tyčky vedle sebe, 2 otvory 
vynechat) a postupně je na vlékněte do rohů softboxu. 

2. Pokud máte softbox rozložený a drží tvar – gratulujeme, nasaďte 
vnitřní plátno softboxu na bílá poutka v softboxu (dle modelu 
softboxu buď pomocí suchého zipu nebo pomocí karabinek). 

3. Nasaďte vnější plátno softboxu: u modelů bez voštiny přes okraje 
softboxu, u modelů s voštinou pomocí vnitřního suchého zipu cca 
3cm pod okraj softboxu tak, aby zbyl prostor pro finální uchycení 
voštiny. 

4. Před vnější plátno uchyťte voštinu na suchý zip (volitelný krok) 

 

Ostatní softboxy (KH, Deepboxy a další 
rychlorozkládací softboxy bez deštníkového 
mechanismu) 

Softboxy bez deštníkového mechanismu se rozkládají jednoduše 
zacvaknutím tyček v bajonetu. Dle modelu softboxu tyčky odjistíte buď 
páčkou/tlačítkem na zadní straně nebo u modelů bez páček zatáhnutím 
tyčky ze zadní strany softboxu směrem k sobě (aby došlo k uvolnění napětí 
v prutu) a zároveň povytáhnutím zakončení prutu v zámku – viz obrázková 
dokumentace. Voština usměrňuje vyzařované světlo.   Šroub na bajonetu 
je aretace otáčení středu bajonetu. 

U softboxů KH je možné vyjmout podložku pod aretačním šroubem zámku 
bajonetu, pokud brání při instalaci softboxu do světla.  
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Obdélníkové a čtvercové 
softboxy LF(H) 

Octagon softboxy 
LF(H) 

Softboxy s deštníkovým mechanismem 
K(S) 

Stripboxy LF(H) 

Rychlorozkládací softboxy bez deštníkového mechanismu 


