
NÁVOD NA OBSLUHU FOTOATELIÉRU 
1) Papírové fotopozadí 

- Zvolte si jednu z barev papírového pozadí. Pozadí opatrně vyrolujte dolů pomocí plastového řetězu.  
- Je-li pozadí příliš poničené, můžete nepoužitelnou část odstříhnout nůžkami. Berte prosím v úvahu, že např. u 
focení velké části portrétů nebude pozadí na zemi vidět (pokud nepůjde o fotografii celé postavy). Neplýtvejte jím 
proto zbytečně, děkujeme. 
- V případě, že není pozadí dostatek nebo jste zjistili případnou závadu na rolovacím mechanismu, nahlašte závadu 
personálu KC Průhon. 
 

2) Záblesková hlava 
- Zapojte světla do zásuvky a zapněte je červeným tlačítkem na zábleskové hlavě. 
- tlačítko MODEL a FULL - slouží jako pomocné modelační světlo pro přípravu fotografované scény 
- tlačítko BEEPER - zvukový signál po odpálení blesků. Někdo využívá, někdo ne, záleží na vás. 
- tlačítko REMOTE - ponechte ideálně v zapnuté poloze 
- tlačítko TEST - pro kontrolu funkčnosti záblesků  
- šedý volič slouží pro regulaci záblesku. Nenastavujte prosím záblesk na vysoké hodnoty okolo 4.0-6.0! 
Může dojít k poničení zábleskové výbojky nebo výpadku jističe. Obvykle postačí hodnoty okolo 2.0.  
- V případě potřeby vyměnte na zábleskovém světle požadovaný reflektor/softbox/beauty dish za jiné příslušenství, 
které najdete v uzamykatelné skříni ve fotoateliéru. Pokud si nevíte rady, nechte si poradit od personálu KC Průhon. 
 

3) Odpalovač záblesků 
- Před focením v ateliéru byste měli na recepci obdržet klíče od ateliéru a také odpalovač zábleskových světel. Ten 
nejprve zapněte do pozice ON a zkontrolujte na jakém je nastaven kanálu,  popř. pokud není nastaven žádný, zvolte 
jeden kanál, např. číslo 1 (ve spodní části odpalovače). 
- Na zábleskovém světle nastavte stejné číslo kanálu na přijímači - černém krabičkovém zařízení, které je napojené na 
světlo kabelem.  
- Odpalovač poté zasuňte do sáněk blesku vašeho fotoaparátu a jemně došroubujte závit, kterým se odpalovač zajistí. 
Tímto postupem je zajištěna správná komunikace fotoaparátu se světly. 
 

4) Manipulace se světly 
- Světla opatrně rozmístěte v ateliéru dle potřeby. 
- Nastavte požadovanou výšku povolením příslušného závitu dle popisku.  
- Světlo můžete libovolně natáčet do stran, aniž by bylo třeba povolovat nějaký závit. 
- Pro naklopení světla, přidržujte zábleskovou hlavu, povolte kličku pod zábleskovou hlavou, naklopte a kličku opět 
dotáhněte pro zafixování světla. 

 
Případné zjištěné závady či nedostatky nahlaste neprodleně personálu KC Průhon.  
 
Po ukončení práce v ateliéru, vypněte prosím odpalovač  a světla, vypojte je ze zásuvky a vše navraťte do původního 
stavu.  

Děkujeme, že nám pomáháte udržet fotoaliér v provozuschopném stavu pro sebe, ale i pro další návštěvníky! :) 

 

Team KC Průhon 



CO DĚLAT KDYŽ… 
… modelační světla nesvítí? 

- Pravděpodobně nemáte zapnuté tlačítko MODEL (případně i FULL) nebo je rozbitá žárovka.  

… světla nebleskají? 

- Nejprve zkuste tlačítko TEST na zábleskové hlavě.  
•  Nebleská? Zábleskové světlo je buď vypnuté nebo je rozbitá výbojka.  
•  Bleská? Zkuste zmáčknou tlačítko TEST na odpalovači 

• Nebleská? Pravděpodobně je nastaven na odpalovači a přijímači jiný kanál, nastavte je na stejný 
(zespodu na odpalovači, přijímač je připojen na kabelu u záblesku). Je také možné, že se vybila 
baterie v odpalovači. Pokud ano, poproste pracovníky KC Průhon o novou. 

• Bleská? Zkuste pořídit testovací snímek s odpalovačem v sáňkách blesku.  
• Nebleská? Nefunguje přestože máte nastavený správný kanál? Ujistěte se, že jste 

nasadili odpalovač správně. Je také možné, že máte špatně nastavený fotoaparát. 
Nejkratší možný čas pro focení se zábleskovými světly bývá okolo 1/125 s nebo 1/160 
s (liší se dle modelu fotoaparátu). Zkuste nastavit fotoparát do režimu priority času, 
čas nastavit na 1/125 s (případně nastavit režim M) a poté pořídit testovací snímek. 
Stále nebleská? Zkontrolujte, zda využíváte světlo, na kterém je připevněn přijímač a 
na zábleskové hlavě nastavte tlačítko REMOTE na ON. Pro jistotu zkontrolujte, zda 
jsou všechny kabely správně zastrčené (zejména kabel s přijímačem). Můžete také 
zkusit zapojit všechna světla a otestovat funkčnost.  

• Bleská? Přejeme příjemné focení! :) 

 


