MONOPOD V2
Manuál
Obsah balení
Produkt Bushman Monopod V2 obsahuje jednoduchou základní sestavu
pro váš 360° fotoaparát/kameru:
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1. Závaží pro stabilitu stativu o hmotnosti 400g, na čele válečku je z jedné
strany vnitřní a z druhé vnější závit ¼”.
2. Hliníková pětidílná teleskopická tyč, délka v otevřeném stavu 154cm,
ve složeném stavu 39,5cm, pro připojení ke stativu slouží závit ¼”
v rukojeti.
3. Tripod – stativ se dvěma polohami rozevření nožiček - doporučujeme
nižší širší rozevření pro ustavení na rovnou plochu, vyšší užší v případě
nerovností terénu. Nohy jsou opatřeny protiskluzovou gumovou dotekovou
plochou a závitovými otvory ¼” pro upevnění závaží mimo osu v případě,
že potřebujete vyrovnat těžiště na šikmé ploše. Vyšší poloha by neměla být
využívána při větrném počasí.
Způsob použití
1. Vysunutí teleskopické tyče - tyč se skládá z pěti dílčích částí spojených
čtyřmi zámky. Uchopte zámky jednou rukou a otočte půl otáčky proti směru
hodinových ručiček a tím uvolníte aretaci tyče. Nyní je možné vnitřní tyč
tahem vysunout. Pro zajištění tyče v požadované poloze zámek dotáhněte
v opačném směru.
2. Stativ je možno nastavit do dvou poloh. Po obvodu základny je prstenec,
který lze pootočením (na libovolnou stranu) nastavit tak, že se nohy stativu
zastaví o vyšší hranu kroužku a zůstanou ve vyšší poloze viz. obrázek 1
(poloha pro nerovný terén). V případě, že pootočíte kroužek tak, že nožky
stativu zapadnou do drážek, stativ se plně otevře viz. obrázek 2 (pro rovný
podklad).
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3. Teleskopickou tyč spojíte se stativem pomocí šroubového spoje
se ¼” závitem.
4. V případě potřeby je možné použít závaží pro větší stabilitu sestavy.
Závaží lze připojit přes 1⁄4” závit a to buď ve středu stativu (mezi stativ
a tyč), nebo našroubováním do kterékoliv nohy stativu (při použití na šikmém povrchu).
5. Na vrchol teleskopické tyče lze připevnit vaši 360° kameru přes 1⁄4”
vnější závit.

MONOPOD V2
BUNDLE
Obsah balení
Pokud jste si zakoupili Monopod V2 v plné výbavě (BUNDLE), pak balení
dále obsahuje:
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1. Hliníková pěti dílná teleskopická tyč, délka v otevřeném stavu 154 cm,
ve složeném 39,5 cm, pro připojení příslušenství je využit závit ¼”.
2. Monkey Clamp - univerzální úchytka, maximální rozevření 4 cm, gumové
protiskluzové doteky, velikost 50 x 60 x 18 mm.
3. Tripod – stativ se dvěma polohami rozevření - nižší širší rozevření pro
rovnou plochu, vyšší užší v případě nerovností terénu.
4. Popeye - neodymový pogumovaný magnet se šroubem ¼”, tažná síla
až 45kg, průměr 90 mm.
5. Holder - očko se závitem ¼” pro zavěšení kamery.
6. Ground spike - hliníkový trn s kuželovým závitem pro upevnění do půdy,
délka 12 cm, příslušenství lze napojit přes ¼” závit, nosnost 3kg.
7. ¼” adaptor - hliníkový nástavec s vnitřním závitem ¼” na jedné straně
a s vnějším závitem ¼” na druhé straně, celková délka 55 mm.
8. Nerezové závaží pro stabilitu stativu o hmotnosti 400g, na čelech válce
vnitřní a vnější ¼” závit. Možnost zapojit závaží za sebe.
9. Přídavné závaží - hmotnost 300g. Lze spojit přes závit ¼”.
10. Bushman šňůrka na krk s karabinou.
Díky příslušenství Bushman 360 Bundle V2 je možné teleskopickou tyč
použít i bez stativu, a to například s využitím Ground spike, který zavrtáte
přímo do půdy; nebo s Popeye magnetem, který je možné upevnit na
jakýkoliv magnetický materiál (například karoserii auta); nebo s Monkey
Clamp, připevněním na jakýkoliv předmět s rozměrem do 4cm (např. řidítka
kola či motocyklu).
Podpora
Jste s našimi produkty spokojeni? Potřebujete poradit?
Máte tipy na vylepšení našich produktů?
Kontaktujte nás:
sales@bushman-panoramic.com
735 175 929 (po-pá 8-12)
www.bushman-panoramic.com

