INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKI
Fotobudka to urządzenie samoobsługowe. Zainstalowany na niej program SesjaParty pozwala
Ci w prosty sposób uwiecznić cenne momenty Twojego życia. Poniższa instrukcja ma na celu uczynić
Twoją zabawę jeszcze przyjemniejszą, odpowiadając na Twoje potencjalne pytania.
Informacje ogólne
Fotobudka jest wyposażona w panel dotykowy, aparat powyżej panelu, wrzutnik na monety 50gr, 1zł,
2zł, 5zł oraz czytnik banknotów 10zł, 20zł.
Dodatkowo można skorzystać z Pakietu Promocyjnego, w którym Fotobudka przyjmuje tylko banknoty
50zł, 100zł, 200zł oraz 500zł.
UWAGA! Fotobudka nie wydaje reszty oraz pieniędzy po nieumyślnie spowodowanej operacji.
Wykonując zdjęcie akceptujesz regulamin zamieszczony na www.sesjaparty.p/regulamin

Oto ekran startowy. Program dostępny jest w kilku językach, widocznych w prawym, górnym rogu.
Fotobudka wykonuje zdjęcia pojedyncze oraz w pakiecie, jeśli planujesz zrobić ich wiele i w lepszej
cenie.
Zaczniemy od omówienia wykupienia pojedynczego zdjęcia.
1. Pojedyncze zdjęcie
Cena jednego zdjęcia wynosi 5zł. Zapłacić możesz zarówno na samym początku (przy
widocznym ekranie startowym), jak również po zrobieniu zdjęcia, w celu wydrukowania jednej
lub kilku obitek.

Aby rozpocząć zabawę, naciśnij START >> lub dotknij zdjęcia w czerwonej ramce, zostaniesz
przekierowany/a do ekranu z wyborem układu zdjęcia.

Gdy będziesz już gotowy/a na wykonanie zdjęcia, dotknij układu jaki Ci odpowiada. Następnie pojawi
się ekran z podglądem na żywo wraz z odliczaniem czasu:

Przy wyborze jednego zdjęcia (zwykłego lub z ramką „stary film”) na jego wykonanie masz 5 sekund.
Po tym czasie patrz w obiektyw (uśmiechnij się i nie ruszaj) do skończenia odliczania i wykonania zdjęcia
(przygotuj się na lampę błyskową w momencie zakończenia odliczania)
Jeśli wybrałeś/aś opcję ramki z czterema zdjęciami (zwykłych lub z ramką „stary film”), na wykonanie
pierwszego masz również 5 sekund. Jednak przed trzema następnymi odliczanie zacznie się od 12
sekund- jest to czas jaki masz na ewentualne przebranie się lub jakąkolwiek zmianę przed obiektywem.

UWAGA! Może się zdarzyć, że aparat nie złapie odpowiedniej ostrości do wykonania zdjęcia. W tym
przypadku odliczanie rozpocznie się na nowo od 12 sekund.
Po wykonaniu odpowiedniej liczby zdjęć pojawi się następny ekran:

W razie potrzeby, dotknij filtr jaki chcesz, aby dodać do swojego zdjęcia. Następnie wybierz ilość
żądanych odbitek i zapłać za każdą 5zł. W prawym dolnym rogu pokaże się wtedy przycisk DRUKUJ >>
który po wciśnięciu przekieruje Cię do następnego ekranu.

Podczas gdy Twoje zdjęcie będzie się drukować, możesz wybrać trzy opcje:

a) Pobierz zdjęcie
Zdjęcie będzie można pobrać pod wyświetlonym
adresem lub za pomocą kodu QR

b) Wyślij e-mail
Wpisz adres e-mail, na który chciałbyś wysłać
zdjęcie. Po wybraniu „DALEJ >>” podaj treść maila
Jeśli klawiatura nie pokaże się automatycznie,
dotknij ikony klawiatury w dolnej, środkowej
części ekranu

c) KONIEC- Jeśli nie jesteś zainteresowany/a powyższymi opcjami.
Po kliknięciu „KONIEC”, poczekaj chwilę na wydruki i odbierz swoje zdjęcie.

2. Zdjęcia w pakiecie
Kupowanie zdjęć w pakiecie wygląda bardzo podobnie, wymaga jednak kilku dodatkowych
operacji. Jeśli chcesz kupić zdjęcia w pakiecie, wybierz „Pakiet Promocyjny” na głównym
ekranie. Pojawi się kolejny ekran.

Fotobudka oferuje dwa rodzaje pakietów:

a) Pakiet ilościowy
W tym pakiecie za każde wpłacone 50zł (10
zdjęć) dostajesz jedno zdjęcie GRATIS.

b) Pakiet czasowy
W tym pakiecie za każde wpłacone 50zł
dostajesz 15 minut zabawy. Im więcej zdjęć
zdążysz zrobić, tym lepiej dla Ciebie!

Po wybraniu pakietu i zapłaceniu odpowiedniej sumy wybierz „<< POWRÓT”.

Fotobudka poprosi Cię o adres e-mail, na który wyślemy Ci galerię oraz o spersonalizowanie Twoich
zdjęć. Oznacza to, że imiona i data jaką podasz zostaną nadrukowane na zdjęciach.
(Wpisywana treść może być dowolna i nie muszą to być zasugerowane dane. Można wpisać „Urodziny
Adama”, Sylwester 2016” czy choćby „Piknik rodzinny”)

UWAGA! Tę treść podajesz jednorazowo na zakupiony pakiet. To znaczy, że zostaną nadrukowane na
każdym zdjęciu w pakiecie, nie możesz więc personalizować pojedynczego zdjęcia inaczej niż reszty.
Po naciśnięciu „ZAPISZ” zostaniesz przekierowany/a z powrotem do ekranu startowego.

*Przy zakupionym Pakiecie Zdjęć możesz w każdej chwili dopłacić 5zł aby dołożyć dodatkowe zdjęcie.
Nie będzie ono spersonalizowane oraz zostanie wydrukowane na koniec*
W każdej chwili możesz także doładować kończący się pakiet jeśli zauważysz, że ilość zdjęć lub minut
zbliża się do końca. Po wejściu w odpowiedni pakiet, dopłaceniu dowolnej kwoty i wybraniu
„<<POWRÓT” Fotobudka nie poprosi Cię o e-mail i personalizację zdjęć. Wszystkie zdjęcia w pakiecie
będą umieszczone w jednej galerii.
Dalsze postępowanie wygląda tak samo jak w przypadku jednorazowego zdjęcia. Jedyna różnicą jest
brak płacenia za zrobione zdjęcie aż do osiągnięcia odpowiedniego limitu.

UWAGA! Jeśli Fotobudka nie drukuje zdjęcia lub w razie jakichkolwiek innych problemów, skontaktuj
się z obsługą w lokalu lub zadzwoń do nas.
Jeśli po zakończeniu aktywacji pakietu (po personalizacji zdjęć w galerii) i wydrukowaniu zdjęcia okaże
się, że zrobiłeś/aś błąd, poproś obsługę o naciśnięcie klawisza F3 na klawiaturze wewnątrz Fotobudki
w celu edycji.

Tel: +48 66 688 18 07
E-mail: info@sesjaparty.pl
Strona internetowa: www.sesjaparty.pl

