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Come usare il treppiede |
Hoe gebruik je het statief
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Se il treppiede viene utilizzato su un pavimento irregolare, è
possibile livellare facilmente la base del treppiede. Allentare quindi
il pomello di bloccaggio della base, regolare la base nella posizione
necessaria e bloccare di nuovo il pomello di bloccaggio della base
all‘estremità.
Als het statief op een ongelijke vloer
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wordt gebruikt, kunt u het statiefbed
eenvoudig waterpas zetten. Draai daarom
de vergrendelknop van de basis los, stel
de basis in op de gewenste positie en
vergrendel de vergrendelknop van de
basis aan het einde weer.
2

1

1
2

1
2
1
2
3
4

Allentare | Losmaken
Serrare | Vastdraaien
Manopola di bloccaggio della base | Basis Vergrendelingsknop
Pulsante di regolazione dell‘angolo | Hoekinstelknop

Angolo alto
Hoge hoek

Angolo medio
Middenhoek

1

Angolo basso
Lage hoek

Tirare il pulsante per regolare
l‘angolo del treppiede.
Trek aan de knop om de
statiefhoek aan te
passen.

Piedi variabili: Staccare i piedini in gomma per
usare le punte.
Variabele voeten: Maak de rubberen voeten los
om de spikes te gebruiken.

Usate una sola mano, mettetela sui
bloccaggi delle gambe e ruotateli di
1/4. Questo è sufficiente per allungare
la gamba.
Gebruik slechts één hand, leg deze op
de beenvergrendelingen en draai ze
met 1/4. Dit is genoeg om het been te
verlengen.

Attenzione

Let op

1. Non sovraccaricare il treppiede.
2. Non utilizzarlo a temperature inferiori a –40°C e superiori a
+70°C. Quando si utilizza in un ambiente umido di limo o polvere,
è necessario pulire il treppiede con un panno asciutto. Se si bagna
completamente, è necessario allungare ogni parte e lasciare che il
meccanismo della gamba del treppiede si asciughi completamente. Tutta l‘acqua all‘interno del meccanismo deve essere eliminata.
3 Si prega di non mettere il treppiede sotto il sole per molto tempo.
Evitare di metterlo vicino al finestrino dell‘auto per ore ad alta
temperatura.
4. Non lasciarlo lontano dagli utenti quando lo si usa in pubblico.
5 Non spostare o spostare il treppiede quando una telecamera o
qualsiasi altro dispositivo è collegato ad esso.
6. Non è necessario utilizzare lubrificanti sul treppiede. Se necessario, utilizzare solo lubrificante o grasso standard.
7. Per la sicurezza, quando si usa questo prodotto, tenerlo lontano
da oggetti carichi, apparecchiature ad alta tensione e potenziali
prodotti chimici.

1. Overbelast het statief niet.
2. Gebruik het niet bij temperaturen lager dan –40°C en hoger
dan +70°C. Bij gebruik in een vochtige slib- of stofomgeving
moet u het statief daarna met een droge doek reinigen. Als het
volledig nat wordt, moet u elk onderdeel uitschuiven en het
statief-pootmechanisme volledig laten drogen. Al het water in het
mechanisme moet weggaan.
3. Zet het statief niet te lang onder de zon. Zet het niet urenlang bij
het autoraam met hoge temperatuur.
4. Laat het niet ver weg van de gebruikers wanneer het in het
openbaar wordt gebruikt.
5. Beweeg of verschuif het statief niet als er een camera of ander
apparaat op bevestigd is.
6. Het is niet nodig om smeermiddel op het statief te gebruiken.
Gebruik indien nodig alleen standaard smeermiddel of vet.
7. Houd voor de veiligheid bij gebruik van dit product uit de buurt
van geladen voorwerpen, hoogspanningsapparatuur en mogelijke
chemicaliën.

Dati tecnici

Technische gegevens

Materiale
Carbonio
Sezioni
4
Min. Altezza
238 mm
Max. Altezza
1460 mm
Altezza piegata
563 mm
Diametro
ø 32 mm
Peso
1,75 kg
Max. Carico
25 kg
Con riserva di modifiche tecniche.

Materiaal 		
Carbon (Koolstof)
Secties		
4
Min. Hoogte		
238 mm
Max. Hoogte		
1460 mm
Gevouwen hoogte
563 mm
Diameter		
ø 32 mm
Gewicht		
1,75 kg
Max. Belasting
25 kg
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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