
Názov produktu: GORILLAPOD S
Číslo produktu: XTGP263S

Popis produktu: 
Flexibilný statív s kĺbovou konštrukciou nôh, ktoré umožňujú uchytenie na 
nerovných povrchoch (strom, kameň, zábradlie..). Každá noha môže byť 
vytvarovaná podľa potreby a vďaka protišmykovým gumeným krytkám nehrozí 
skĺznutie. 360° otočná hlava je neoceniteľným pomocníkom pri používaní 
statívu v každom teréne. Jeho menšia veľkosť a ľahšia hmotnosť z neho robia 
ideálneho spoločníka na cesty. Je teda vhodný pre mobilné telefóny a ľahšiu 
fototechniku, ako sú  menšie kompaktné fotoaparáty a videokamery. Statív má 
uchytenie v podobe rýchloupínacej doštičky s uchytávacou skrutkou s 
rozmerom 1/4" (6,4 mm). Súčasťou balenia je univerzálny držiak pre mobilné telefóny 
so šírkou od 55mm do 82mm. Držiak je takisto možné pripevniť na akýkoľvek statív, 
monopod, selfie tyč, prípadne iný druh upevnenia s uchytávacou skrutkou s rozmerom 
1/4"(6,4 mm)  

Parametre statívu: 
Výška 170mm / Dĺžka 30mm / Šírka 30mm / Váha 45g
Uchytávacia skrutka s rozmerom 1/4" (6,4 mm)
Maximálne zaťaženie 700g

Parametre univerzálneho držiaka: 
Výška 85mm / Dĺžka 52mm / Šírka 28mm / Váha 18g
Uchytávací závit s rozmerom 1/4" (6,4 mm)
Možnosť uchytenia telefónov so šírkou od 55 mm do 82 mm

Spôsob použitia: 
Statív položte na suchý a čistý povrch a pripevnite univerzálny držiak. Vložte 
telefón so šírkou od 55mm do 82mm medzi vrchnú pogumovanú a spodnú 
vypolstrovanú časť držiaku. Výška držiaku sa upravuje povyťahovaním 
pružinového mechanizmu. 

Údržba výrobku: 
Po každom použití utrite suchou handrou.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z nesprávneho použitia a údržby 
výrobku: 
Pri uchytení statívu na povrch s ostrými hranami hrozí poškodenie výrobku. 
Pri zaťažení statívu väčšom ako 500g hrozí poškodenie výrobku. 
Pri uchytení telefónov so šírkou menšou ako 55 mm hrozí vypadnutie a 
poškodenie telefónu. Pri uchytení telefónov so šírkou väčšou ako 82mm hrozí 
mechanické poškodenie držiaku a následné poškodenie telefónu.

Podmienky uchovávania a skladovania výrobku: 
Uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a čistom mieste v interiéri. 
Nepoužívať v blízkosti otvoreného ohňa a nepokladať na horúce povrchy

Výrobca: SHOOT Photographic Equipment Co.,Ltd.
Dovozca: Marek Bajtek
Vyrobené v Číne


