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Charakterystyka

• Dostarczona ściereczka czyszcząca jest wykonana z bardzo delikatnych włókien.
Można jej używać do czyszczenia monitora LCD lub obiektywu kamery albo
cyfrowego aparatu fotograficzne.

Dane techniczne

Wymiary statywu
Maksymalna wysokość: około 180 mm
Minimalna wysokość: około 135 mm
Waga: około 130 g
Akcesoria
Ściereczka czyszcząca (1 szt.) (ok. 150 × 150 mm), Pokrowiec (1 szt.)

Sposób użycia

Montowanie kamery / aparatu cyfrowego
1. Wprowadź śrubę A w gniazdo na kamerze / aparacie
cyfrowym.
2. Obracając cały statyw lub pokrętło B, starannie
przymocuj śrubę A, aby zamontować kamerę / aparat
cyfrowy.
3. Nóżki statywu powinny być całkowicie rozchylone.
W razie potrzeby można wydłużyć nóżki. Stabilność
statywu zależy od wagi kamery / aparatu cyfrowego
i sposobu zamontowania na statywie. Dla uzyskania
optymalnej stabilności należy używać statywu
z wydłużonymi lub skróconymi nóżkami.
4. Aby skierować kamerę lub aparat w żądanym kierunku,
należy odkręcić śrubę C.
Aparat lub kamerę można przechylić o kąt do 90°.
Zwracamy uwagę, że zależnie od zamontowanej
kamery / zamontowanego aparatu statyw może utracić
stabilność.

A
B
C

Uwagi
• Nie narażać statywu na działanie nadmiernych sił.
• Używać statywu na możliwie płaskiej powierzchni.
• W celu wykonania zdjęć nie unosić statywu trzymanego za nóżki.
• Uważać, aby przy składaniu statywu nie przyciąć sobie palców.
• Przed składaniem statywu należy zdjąć z niego kamerę lub aparat.
• Zdjęcie kamery ze statywu może być konieczne przy wkładaniu / wymianie taśmy
itp.
• Śruby należy dokręcać ręcznie. Użycie to tego celu narzędzi może spowodować
uszkodzenia.
• Zwracamy uwagę, że jeśli na kamerze / aparacie cyfrowym jest zainstalowany
konwerter, lampa wideo itp., statyw może utracić stabilność.
• Jeśli dostarczona ściereczka czyszcząca zabrudzi się, należy ją delikatnie, ręcznie
wyprać w łagodnym środku piorącym. Dostarczonej ściereczki czyszczącej można
używać wielokrotnie.
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