
 

  

 

 CZECH IMPORTER  

eses Rukojeť 3-Way Tripod pro akční kamery 

1. POPIS 

 

S tímto univerzálním, skládacím držákem pořídíte ještě lepší akční záběry. Držák totiž nejenže umožňuje 

natáčet akční videa z ruky, ale disponuje i ohebnou konstrukcí, kterou vždy snadno a rychle přizpůsobíte 

Vašim potřebám.  Je vybaven ohebnými klouby, díky kterým ho bez problémů nastavíte prakticky do 

jakékoliv pozice. Držák lze navíc v jednotlivých kloubech rozšroubovat- na jeho konec vždy umístíte kameru. 

A právě i tato vlastnost z něj dělá skutečně univerzálního pomocníka, se  

kterým akční záběry pořídíte na sto různých způsobů. Součástí držáku je také mini stativ, který z něj 

jednoduše vysunete. Držák lze úplně složit, a tak ho snadno přibalit do batohu i jiného zavazadla na cesty.  

 

 

2. POUŽITÍ 
 

Vybalte držák z obalu. Držák snadno tahem rozložíte. Rukojeť je vybavena prostorem pro složení mini 

stativu. Uvolněte uzávěr na spodní straně rukojeti otočením, a vyndejte stativ. Stativ je opatřen svorkou, 

která zabraňuje samovolnému rozložení. Svorku sejměte, a stativ rozložte. Otočte stativ, a uzávěr 

našroubujte zpět do rukojeti pro použití držáku s rukojetí, nebo v kombinaci s rukojetí a flexibilním 

ramenem, toto spojení umožňuje záběry ve vyšší pozici. 

 Po rozložení stativu můžete obal s kamerou jednoduše nacvaknout pouze na redukci. Také každá kloubní 

část obsahuje samostatnou redukci pro nacvaknutí pouzdra s kamerou. Po oddělení jednotlivých částí v 

kloubní redukci vždy zajistěte pouzdro s kamerou přiloženým šroubem.   

Pokud chcete použít rukojeť samostatně, odšroubujte rameno v místě prvního kloubního spojení. Rukojeť 

může být propojena se stativem pro zajištění stabilního snímání, nebo ponechte stativ uložený v rukojeti pro 

akční snímky. Utažením či povolením kloubních šroubů zajistíte také vhodné nastavení úhlu pro samotné 

snímání. 

Při použití samostatné rukojeti bez oddělení ramene, stiskem uvolněte, nebo zacvakněte pojistku. Pojistka je 

umístěna u prvního kloubního šroubení nad rukojetí, a zajišťuje pevné spojení rukojeti a ramene. Umožňuje 

také bezpečné složení po ukončení snímání. 

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. 
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