Inštalácia rýchloupínacej doštičky

Časti guľovej hlavy
Dvoj tlačidlová guľová hlava

Návod na použitie

1.Uvoľnite uzamykacie
koliesko platformi

2.Nastavte
rýchloupínaciu
doštičku ako
na obrázku.
Utiahnuť

Rýchloupínacia
doštička
Platforma

Povoliť
Guľa

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.
Pred použitím výrobkov si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny

3. Jednu stranu
vložte šikmo,
potom zatlačte
druhú
stranu
nadol
ako na
obrazku

Vonkajšie
telo
Uzamykacia
skrutka
hlavy
360˚ Otočná
plošina

Prvá edícia: 2014/08/01

Utiahnuť

Základňa
Povoliť

Otočná skrutka
základne

Časti guľovej hlavy

4. Utiahnite uzamykacie koliesko platformi po
vložení rýchloupínacej doštičky.

Kardanová hlava

Sklopná skrutka

1/4 "(6,4 mm)
Závitová skrutka

Rýchloupínacia
doštička
Uzamykacia
platforma

Uzamykacie QR svorka
koliesko
QR uzamykacie
platformi

Páka zámku pre
montážnu dosku

koliesko

Guľa

Otočný poistný gombík

Hrubá nastavovacia
Upevnenie
skrutka
základne
Povoliť

Vonkajšie telo
Vernier nastavovacia
skrutka
Trojskrutková
Guľová hlava

Utiahnuť

Utiahnuť
360˚ Otočná plošina

Otočná skrutka
základne

Uvoľniť

Základňa

1/4 "(6,4 mm)
Závitová skrutka
Uzamykacia
platforma

Rýchloupínacia doštička

Uvoľniť
Utiahnuť

Uvoľniť
Utiahnuť

Skrutka uzamykania platformi

Horizontálny
sklopný zámok

Uvoľniť
Nastavenia
Poznámka: Počas uťahovania rýchloupínacej
doštičkymusíte zdvihnúť objektív.
Páka na nastavenie zvislej rovnováhy (P.1)
Uvoľňovacia svorka BK-45 môže byť posunutá
hore alebo dole nastavením páčky na nastavenie
zvislej rovnováhy (maximálny posuv 110 mm).
Nastavenie posunutia nahor alebo nadol
uzamknutím páčky na nastavenie zvislej vyvažovacej
páky v smere proti smeru hodinových ručičiek pri
utiahnutí poistného gombíka v smere hodinových
ručičiek slúži na upevnenie posunu.
Sklopné koliesko (P.2)
Keď je páčka uzamknutia dosky uzamknutá, systém
rýchleho odblokovania by mohol byť nastaviteľný o
360 stupňov uvoľnením gombíka uzamknutia horného
otočného ložiska proti smeru hodinových ručičiek.
Zablokujte systém rýchleho odblokovania uzamknutím
otočného gombíka v smere hodinových ručičiek.
Držiak podstavca by mohol byť otočený o 360 stupňov
tým, že uvoľníte ovládací gombík proti smeru
hodinových ručičiek. Počas uzamknutia základňového
držiaka zamknite otočný gombík v smere hodinových
ručičiek.
Poznámka

Plochá hlava
Predná / zadná sklopná zámka
Základňa

Otočná skrutka
základne

Rýchloupínacia
doštička
Uzamykacie
koliesko platformi
Uzamykacia platforma

1/4 "(6,4 mm)
Závitová skrutka
Nastaviteľná
plochá hlava

Nastaviteľné ťahaním
/ Sklopenie
ťahaním

Otočná skrutka
základne
Základňa
Plochá hlava

Inštalácia
Guľovej hlavy
UNC3/8UNC1/4
Redukcia
(zakúpiť)

1/4 "(6,4 mm)
Závitová skrutka
Skrutka uzamykania
platformi

Utiahnuť

Rýchloupínacia doštička

Guľová a hlavná
skrutka

Vonkajšie telo
Prosím zakúpte redukciu pokiaľ
váš statív má UNC 1/4" skrutku

Guľová hlava
Základňa

1. Nepoškoďte guľovú hlavu prehnaným zaťažením
2. Prosím skontrolujte či je guľová hlava utiahnutá
pred použitím
3. Nepoužívajte pri teplotách menších ako 20 stupňov
a väčších ako 70 stupňov, očistite s handrou ´
(alebo alkoholom) po použití vo vlhkom, bahennom,
prachovom prostredí. Neodporúča sa používať v morskej
vode.
4. Nenechávajte produkt dlhú dobu na rozpálenom slnku,
Neklaďte ho na izoláciu skla / sklo automobilu
5. Neopúšťajte produkty, keď ich používate na verejnosti.
Dbajte na opatrnosť pri používaní na nebezpečnom
mieste
6. Nepoužívajte zariadenie (kameru) v pohybe
7. Vyhýbajte sa kontaktu žieravých látok.

Časti trojnožky
Doska uchytenia
guľovej hlavy
Stredový
stĺpik uzamykacieho kolieska
Príruba

Nastavenie stredového
stĺpika hore a dole

Povoliť

Utiahnuť

Vyvažovací
nožný kĺb
Rozkladacia
rúrka monopodu
Penová
rukoväť

Gumová noha

Nastavenie
uhla
Uhol sklzu
úplne
zastane
(vráťte
naspäť
kedykolvek
pre
zastavenie)

Otočné
uzamykanie

Skladací
statív

Použite
hexadecimálny
kľúč na vykonanie
úprav podľa potreby

Doska pre guľovú hlavu
Nastavenie uhlov nohy

Zámok stredového stĺpca
Príruba

Pri nastaveniach s nízkej úrovne použite západkový uhol
zarážky, ako je uvedené nižšie.

Manžeta nožnej rúrky

Penová
rukoväť

Utiahnuť

Koliesko na nastavenie
uhla nohy

Rúrka *2
Stredný stĺpec
(2 sekcie)
Hák zaťaženia

Stredný stĺpec

P
o
v
o
l
i
ť

Stredový stĺpik (2 časť)
uzamykacieho kolieska

Rúrka *2

3/8 palcová skrutka
pre bežné použitie

Spôsob otáčania
nohy

UNC 3/8 závit

Zámok nastavenia
uhla nohy

U
t
i
a
h
n
u
ť

1. Ohnite nohu mierne
smerom dovnútra
2. Vysuňte západku úplne.
(zasunte kedykoľvek späť
pre zastavenie)
3. Otočte nohu do horizontálnej
polohy. Uhlová západka
zapadne.
4. Prejdite na požadovanú
pozíciu. Úhlový doraz sa
automaticky spustí

Rúrka nohy *3

Hák zaťaženia
Otočná zaisťovacia
páčka

P
o
v
o
l
i
ť

Gumová noha

Vertikálny uzamykací gombík
Blokovacia páka plošiny
Uchytenie kamery
Blokovacia páka plošiny
Základný 360 stupňový
ciferník pre páku
Uzamykanie
stredového stĺpca
Stredový stĺpec

Utiahnuť

Platforma
Rukoväť plochej hlavy

Stĺpik so stredovým
centrom
Rukoväť kľuky

Povoliť

Utiahnuť
Povoliť Utiahnuť
Povoliť

Hák zaťaženia

Doska pre guľovú
hlavu
Stredový
stĺpik uzamykacieho kolieska
Príruba
Rúrka *2

Stredový stĺpik (2 časť)
uzamykacieho kolieska
Hák zaťaženia
Gumová noha

Utiahnuť

Povoliť

Povoliť
Dole

Hore

Rúrka nohy *3
Otočná zaisťovacia
páčka

Utiahnuť

Zámok na nohe
Poznámka:

Gumová noha

UNC 3/8 závit

1. Nepreťažujte produkt
2. Skontrolujte či je stredový stĺpik uzamknutý pred použitím
3. Nepoužívajte pri teplotách menších ako 20 stupňov a väčších ako 70 stupňov,
očistite s handrou (alebo alkoholom) po použití vo vlhkom, bahennom, prachovom prostredí.
Neodporúča sa používať v morskej vode.
4. Nenechávajte produkt dlhú dobu na rozpálenom slnku,
Neklaďte ho na izoláciu skla / sklo automobilu
5. Neopúšťajte produkty, keď ich používate na verejnosti.
Dbajte na opatrnosť pri používaní na nebezpečnom mieste
6. Nepoužívajte zariadenie (kameru) v pohybe
7. Produkt nie je potrebné premazať, prosím použite štandartný lubrikant / olej v prípade potreby.
8. Aby ste sa pri používaní tohto výrobku ostali v bezpečí, nedotýkajte sa produktov pod
elektrickým napätím alebo silných chemikálií.

Remienok na ruku
Zámok stredového Čistenie / Údržba produktu:
stĺpeca (2 sekcie)
Zámok nastavenia
uhla nohy
Vyvažovací
nožný kĺb
Rozkladacia
rúrka monopodu
Penová
rukoväť
Otočné
uzamykanie

Odpojte statív a znova ho zostavte, je to dobré pre obnovenie funkčnosti.
Je ťažké demontovať trojnožku jednoduchým spôsobom. Po použití rozložte trojnožku a
utrite handrou alebo alkoholom. Keď bol trippod zaplavený dažďom (vodou), rozložte ho na
niekoľko dní.

