Návod k obsluze stativů Triopo s funkcí monopod
Platí pro modely: ME-3232x8C, MT-3230x8C, GE-3228x8C, GE-3230X8C

Nohy stativu jsou rozděleny do 3-4 sekcí, jejichž výše je regulována pomocí šroubů, či klipsen. Každá sekce je
oddělena pomocí speciálního těsnění, které zabraňuje vniku písku, prachu a vlhkosti. Nohy lze nastavit a
zaaretovat v těchto úhlech 25, 55 a 80 stupňů. Jedna noha stativu je opatřena speciální pěnou pro zlepšení
komfortu při použití v nízkých teplotách. Středovou část stativu je možné převrátit pro možnost makro fotografii.
Konec středového sloupku je opatřen háčkem pro možnost zavěšení závaží pro zajištění větší stability stativu.
První použití:
Vyjměte stativ opatrně z pouzdra. Stativ je složen v přepravní poloze, kdy jsou jeho nohy otočeny o 180 stupňů
ke středovému sloupku. Každou nohu zvlášť můžete opatrně převrátit tak, že středový sloupek bude ve středu viz
horní obrázek. Středový sloupek je opatřen velkou plast. Maticí, kterou zlehka rukou dotáhněte. Po tomto kroku
lze nastavit výšku nohou. Každá sekce nohy stativu je opatřena klipsou, či maticí. Klipsa se povolí tak, že ji
opatrně odehnete od nohy stativu, čímž se uvolní pohyb. Nohu opatrně vysuňte na potřebnou sílu a pak klipsu
zajistěte. Pokud by šlo vysunutí ztuha, zkontrolujte, zda je klipsa dostatečně uvolněna. Takto postupujte u všech
sekcí všech tří nohou.
Pokud je Váš stativ opatřen maticí, postupujeme obdobně, jen s tím rozdílem, že povolení se docílí lehkým
otočením matice. Nohy stativu se pak opět uvolní a opatrně můžeme vysunout. Po zajištění potřebné výšky
matice opět otočte zpět, čímž dojde k zajištění nohy. Takto postupujte u všech sekcí všech tří nohou.
Každá noha stativu lze zvlášť vyklopit dle potřeby do úhlů 25, 55 a 80 stupňů. Vyklopení docílíme opatrným
odklopením - vysunutím plastové pojistky (viz obrázek níže).

Po nastavení požadovaného úhlu vraťte pojistku zpět.
Pokud je stativ vybaven kovovými bodci, pak je možné je vysunout i schovat. Toho docílíme otáčením rukou
(šroubováním) gumové koncovky ve spodní části nohou.
Stativ stavíme na pevné stanoviště tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu a tím i poškození stativu a dalšího
vybavení. Před každým postavením stativu je nutné zkontrolovat rukou všechny prvky, zda jsou dotaženy.

Funkce monopod
Noha stativu, která je opatřena speciální pěnou slouží i jako monopod. Tuto nohu lze odšroubovat v horní části
stativu. (viz foto níže)

Po odšroubování ( snadno a zlehka rukou ) si připravíme středovou matici se šroubem podložkou (ty
odšroubujeme rukou ze středového sloupku stativu v jeho horní části) a je-li Váš model vybaven i krátkým
středovým sloupkem, pak i ten můžeme použít.

Z těchto dílů snadno sestavíme monopod (viz obrázek níže) . Vše utahujeme s citem.

Režim makro:
Háček ve spodní části středového sloupku lze snadno a zlehka vyšroubovat rukou a nahradit jej středovou matici
se šroubem a podložkou tak, žed lze stativovou hlavu připevnit tzv. vzhůru nohama a tím umístit fotoaparát do
spodní části stativu a dostat se tak až na nulovou výšku, což je vynikající pro makro.

Stativ skladujte v suchém prostředí, v případě že při fotografování zmokl jej před uložením důkladně vysušte .
Všechny prvky stativu udržujte v čistotě a braňte znečištění prachem atd. Zejména u teleskop. nohou hrozí
poškození nečistotou. Pokud jsou pohyblivé prvky stativu suché, znečištěné, pak je nutné je vyčistit a lze je lehce
promazat vhodným olejem (který ´´nelepí“ prach, tedy např. do zámků dveří apod.) a nebo vyhledat odborný
servis. Pokud by byla nějaká funkce stativu zhoršená, např. výsuv nohou jde ztěžka, nelze vyklápět nohy
nepoužívejte prosím hrubou sílu, může dojít k poškození stativu. Vyhledejte prosím odborný servis.

