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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Sada příslušenství 4ks 

 1. POPIS 
 

Univerzální sada příslušenství 4ks pro akční kamery všech značek a modelů. Součástí sady je 

popruh na hrudník, popruh na hlavu, držák s přísavkou a  držák na kolo s třísměrnou otočnou 

hlavou. Vhodné ke sportovním aktivitám i každodennímu používání. Vyrobeno z kvalitního 

plastu. 

 

 2. POUŽITÍ 
 

Vybalte sadu z obalu.  

U popruhů si nejdříve nastavte jejich velikost, aby Vám přesně seděli. Na popruh na hlavu se 

kamera montuje přímo s pomocí šroubu. Pro připojení kamery na popruh hrudníku je nutné 

nejdříve namontovat kameru na držák dle volby pomocí šroubu (není součástí dodávky), který 

poté zacvaknete do popruhu na hrudník.  

 

Držák s přísavkou: Místo, kde bude přísavka umístěna, zbavte důkladně všech nečistot. Na 

přísavce se nachází zavírací mechanismus, zvedněte ho do svislé polohy. Opatrně přiložte na 

místo, které se předtím očistili. Pokud pozice vyhovuje, přimáčkněte přísavku k podkladu a 

zavírací mechanismus na přísavce vraťte do původní polohy. Kameru na přísavku namontujete 

pomocí zacvakávacího držáku (není součástí dodávky), do kterého se vloží úchyt na rámečku 

kamery, a pevně utáhnete šroubem. Rameno přísavky má 2 klouby, jimi si můžete nastavit 

takovou polohu kamery, jakou budete chtít. 

 

Držák na kolo s třísměrnou otočnou hlavou: Tato sada se skládá ze tři šroubů a dvou úchytů. 

Dva úchyty vložte do sebe a utáhněte šroubem. Jednu stranu šroubem přichyťte k akční 

kameře a druhý konec přichyťte šroubem k dalšímu příslušenství (stativ). Když povolíte 

prostřední šroub, tak můžete mezi dvěma úchyty nastavit libovolný úhel. Poté, co bude úhel (a 
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poloha akční kamery) vyhovovat, znovu utáhněte šroub. 

 

Držák na kolo: Povolte šrouby na úchytu a přiložte na trubku kola. Poté šrouby pevně utáhněte. 

V tuto chvíli můžete nasadit kameru za pomocí šroubu. Při nasazení kamery dejte pozor, aby 

byl šroub pevně utažen a nedošlo k poškození kamery. 

 

 
 3. UPOZORNĚNÍ 
 

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než  -

10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti 

negativně ovlivněny. 

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.  

 


