
Stručný návod k použití pro stativy řady 3xxx, tedy např. 3010,3012,3012,3060 atd. 

 
 

 

První použití: 

 

vyjměte stativ z pouzdra, dle potřeby odjistěte na každé noze zvlášť č.3 a nastavte požadovaný sklon 

nohou dle situace v terénu 

odjistěte zajišťovací prvky č.8 na nohách, nastavte požadovanou výšku a znovu zajistěte 

uvolněte prvek č.6 a vysuňte tubus na požadovanou délku, pak znovu zajistěte 

uvolněte pojistku č.5 a pomocí páčky č.4 vyjměte destičku 

destičku pevně  připevněte k fotoaparátu pomocí utahovacího šroubku 

pak ji vrťte zpět na hlavu stativu a zajistěte prvky 4 a 5 

pomocí prvku č.2 můžete nastavit požadovaný směr a sklon fotoaparátu 

překontrolujte stativ, zda je vše dobře připevněno a zda-li je stabilní 

 

Pozor – všechny prvky utahujte s citem, mohlo by dojít ke stržení závitu, což není předmětem záruky 

Stativ není určen pro používání v teplotách pod bodem mrazu. Při používání v teplotách pod bodem 

mrazu jsou kovové části stativu  zkřehlé a může dojít k jejich nenávratnému poškození, což není 

předmětem záruky 

 

Střední tubus č.7  lze po uvolnění zajištění č.6 vyjmout a otočit obráceně, tímto docílíte, že fotoaparát 

bude těsně nad zemí ( v pozici vzhůru nohama), což je vhodné pro makro záběry rostlin atd.  

 

Stativ skladujte v suchém prostředí, v případě že při fotografování zmokl jej před uložením důkladně 

vysušte a očistěte. Stativ je nutné udržovat v čistotě, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost.Případné 

vůle po delším používání lze odstranit jemným dotažením příslušných šroubů. U spony (č.8), které 

zajišťují vysouvání teleskopických nohou je možné regulovat potřebnou sílu k zajištění pozice pomocí 

matky a přiloženého klíče v pouzdru. Po tomto kroku vždy zkontrolujte, zda klipsna pevně drží a noha se 

tak nezasouvá. Tímto krokem předejdete případnému pádu stativu. 

 

 

 

1 -  vyjímatelná destička pro připevnění fot. 

2 – zajištění pozice kul. hlavy 

3 – zajištění sklonu telesk. nohou 

4-  uvolnění destičky 

5-  zajišťovací kolík 

6 – zajištění středního tubusu, možnost    

      vysunutí dle potřeby 

7 – střední tubus  

8 – zajištění výsuvných nohou 



 


