Lion Rock Gimbal
Treppiede / Statief
Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing

www.rollei.com
Come si usa | Hoe te gebruiken
1
2
3
4

Pulsante di regolazione dell‘angolo | Knop voor hoekaanpassing
Manopola di bloccaggio della base | Basisvergrendelingsknop
Serrare | Vastdraaien
Allentare | Losmaken
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Pulsante di regolazione dell‘angolo: Se il
treppiede viene utilizzato su un pavimento irregolare, allentare la manopola di bloccaggio della base,
fare riferimento alla livella a bolla d‘aria e regolare
la testa fino a renderla uniforme. Successivamente
bloccare nuovamente il pomolo.
Knop voor hoekverstelling: Als het statief op
een ongelijkmatige vloer wordt gebruikt, draai dan
de vergrendelingsknop van de basis los, verwijs
naar de waterpas en stel de kop af tot deze gelijk is.
Daarna de knop weer vergrendelen.
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Manopola di bloccaggio
delle gambe: Svitare la
manopola delle gambe di
un breve giro per allungare
4
la lunghezza delle gambe,
quindi stringere nuovamente
la manopola di bloccaggio
delle gambe.
Beenvergrendelingsknop:
Draai de beenknop met een
korte draai los om de beenlengte te verlengen en draai
vervolgens de beenvergrendelingsknop weer vast.

Angolo alto
Hoge hoek

Angolo medio
Middenhoek
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Angolo basso
Lage hoek

Pulsante di regolazione dell‘angolo: Tirare il
pulsante per regolare l‘angolo del treppiede. Ci sono
tre diversi angoli che possono essere utilizzati..
Knop voor hoekverstelling: Trek aan de knop
om de hoek van het statief aan te passen. Er zijn drie
verschillende hoeken die gebruikt kunnen worden.
Piedini in gomma rimovibili: Estrarre i piedini in
gomma per utilizzare le punte.
Afneembare rubberen voetjes: Trek de rubberen
voetjes naar buiten om de spikes te gebruiken.

Attenzione

1. Non sovraccaricare il treppiede.
2. Se il treppiede viene utilizzato in ambienti umidi, limo o polverosi, pulirlo accuratamente con un panno asciutto. Se si è bagnato, lasciarlo
asciugare completamente quando è completamente esteso.
3. Normalmente, questo prodotto non ha bisogno di alcun lubrificante. Se necessario, utilizzare un lubrificante o grasso standard.
4. Per sicurezza, quando si utilizza questo prodotto, tenere il bacino lontano da oggetti carichi, apparecchiature ad alta tensione e sostanze
chimiche potenti.

Let op

1. Overbelast het statief niet.
2. Als het statief wordt gebruikt in een vochtige, slibachtige of stoffige omgeving, reinig het dan zorgvuldig met een droge doek.
Als het statief nat is geworden, laat het dan volledig drogen wanneer het volledig is uitgeschoven.
3. Normaal gesproken heeft dit product geen smeermiddel nodig. Gebruik indien nodig een standaard smeermiddel of vet.
4. Voor de veiligheid, bij het gebruik van dit product, moet het bekken uit de buurt blijven van geladen voorwerpen,
hoogspanningsapparatuur en krachtige chemicaliën.
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