
Guia do Usuário



Partes do Softbox

Vareta

 

Vareta

 

Rebatedor Preto/Prata

 

Rebatedor Preto/Prata

 

Difusor Interno

 

Difusor Interno

 

Difusor Externo

 

Anel de nylon para Softbox 

 

Anel de nylon para Softbox 

 

Anel Softbox G3 

 

Anel Softbox G3 

 

acompanha os seguintes modelos:

acompanha os seguintes modelos:

acompanha os seguintes modelos:

acompanha os seguintes modelos:

Obs.: Fixado junto ao Difusor externo

acompanha o seguinte modelo:

acompanha o seguinte modelo:

acompanha os seguintes modelos:

acompanha o seguinte modelo:

(4 peças)

 

(4 peças)

 

Wide�Angle�30x40cm

Spot�30x40cm

Spot�30x40cm

Wide�Angle�30x40cm

Wide�Angle�90x120cm

Wide�Angle�90x120cm

Wide�Angle�40x55cm

Spot�40x55cm

Spot�40x55cm

Wide�Angle�40x55cm

Wide�Angle�60x80cm

Spot�60x80cm

Spot�60x80cm

Spot�90x120cm

Spot�90x120cm

Strip�Spot�20x90cm

Strip�Spot�20x90cm

Strip�Spot�30x140cm

Strip�Spot�30x140cm

Wide�Angle�60x80cm

Anel de alumínio para Softbox 

 

Anel de alumínio para Softbox 

 

Anel Softbox G3 para Soft Holder 

 

Anel Softbox G3 para Soft Holder 

 



Armação
Introduza a Vareta pela abertura menor 
do Rebatedor Preto/Prata. (g.01) 

g.02 

Encaixe o terminal da Vareta em um dos 
alojamentos do Rebatedor Preto/Prata. (g.02)

Vareta 

Anel para Softbox

Encaixe o terminal do outro lado da Vareta em um 
dos alojamentos do Anel para Softbox. (g.03)  
 

g.03 

g.01 

Repita as operações anteriores para
montar a próxima Vareta. (g.04)  
 

Vareta Vareta 

g.04 



Monte as demais Varetas respeitando
a sequência conforme a (g.05)  
 

1

2

3

4

g.05 

g.06 

Difusor Interno 

Instalando o Difusor Interno
Abra e engate cada mosquetão no olhal de tecido das   
extremidades internas do Rebatedor Preto/Prata  (g.06).



Difusor Externo
Nos Softboxes modelo  e    Spot� Strip�Spot�
o Difusor Externo está xado ao Rebatedor
Preto/Prata. Nos Softboxes modelo  Wide�Angle
o Difusor Externo é um ítem a parte. Para instala-lo
proceda conforme (g.07). 

g.07 

Softbox�30x40cm

Softbox�90x120cm

Softbox�40x55cm

Softbox�30x140cm

Softbox�60x80cm
Softbox�20x90cm

Anel Softbox G3 

 

Soft Holder 

 

FLASH COM
ENCAIXE G3

FLASH COM
ENCAIXE G3

Anel Softbox G3
para Soft Holder 

 

Uso do Softbox com um Equipamento de Iluminação.



A Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. nos limites xados neste certicado, 
assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identicado, garantia contra 
qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão 
da nota scal ao primeiro consumidor.
Limita-se a responsabilidade da Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. em 
substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em 
condições normais de uso. A presente garantia cará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano 
provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual 
de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.
Obriga-se a Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda., a prestar o serviço de 
reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Mako localizada em sua sede em Rio Negro-
PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas 
despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Mako. Se o produto for transferido no 
período de garantia, esta cará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu 
prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia 
somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de 
Serviços de Conserto.
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