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Măsuri de precauţie
Măsuri de precauţie





• Un şofer este obligat să respecte codul rutier. Încălcarea
regulilor de siguranţă în trafic, cum ar fi neglijarea indicatorului
de „atenţie” etc. este ilegală şi poate conduce la accidente
sau vătămări.
• Nu utilizaţi camera în timp ce conduceţi.
• Nu instalaţi unitatea în locaţii care ar putea îngreuna operaţiile
din timpul condusului. Acest lucru poate provoca accidente.
Respectaţi următoarele indicaţii.
– Asiguraţi-vă că volanul, schimbătorul de viteze, frâna etc.
pot fi utilizate în mod corespunzător.
• Nu instalaţi unitatea în locaţii care ar putea îngreuna
vizibilitatea în faţă, în conformitate cu normele locale.
Îngreunarea vizibilităţii în faţă poate conduce la accidente
sau vătămări.
• Instalaţi unitatea în siguranţă folosind piesele accesorii
furnizate. Utilizarea altor piese decât cele furnizate poate
deteriora această unitate sau poate cauza desprinderea
pieselor. Acest lucru poate conduce la accidente sau vătămări.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi unitatea. Acest lucru poate
conduce la accidente sau vătămări.
• Nu lăsaţi rucsacul cu camera ataşată. Lăsarea camerei într-o
locaţie expusă la lumina solară directă sau într-un loc cald ori
umed poate conduce la scurgeri/explozii ale bateriei, ceea ce
poate cauza vătămări.
• Ataşaţi camera şi soclul în siguranţă, respectând instrucţiunile
din acest manual. Dacă camera şi/sau soclul nu sunt ataşate
bine, acestea pot cădea, ceea ce poate cauza accidente sau
vătămări. Asiguraţi-vă că acestea sunt fixate bine.
• Pot apărea pete, zgârieturi şi deteriorări pe echipamentul de
montare din cauza vibraţiilor, şocurilor, căderii, căldurii, luminii
solare directe, murdăriei, particulelor fine de piatră, prafului,
ploii sau apei etc. Utilizaţi echipamentul de montare într-un
mediu corespunzător.
• Este posibil ca echipamentul de montare să nu funcţioneze
corect din cauza vibraţiilor.
• Nu lăsaţi soclul la îndemâna copiilor. Înghiţirea unei piese
mici sau scăparea acesteia pe jos poate cauza accidente
sau vătămări grave.
• Dacă soclul se detaşează şi cade în timp ce conduceţi, pot
surveni accidente în trafic sau vătămări. Pentru a preîntâmpina
acest lucru, asiguraţi-vă că utilizaţi cureaua furnizată.

Întreţinere
• Nu utilizaţi niciun fel de alcool, detergent etc.
• Nu lăsaţi apa să pătrundă în soclu, deoarece ar putea
cauza defecţiuni.

Lista pieselor (a se vedea fig. )
 Kit braţ
 Bază cameră
/ Şurub buton rotativ A
/ Capac şurub
 Bază articulată
 Braţ articulat A
 Soclu
 Talpă stabilizatoare
 Curea
 Cataramă de ataşare (a se vedea fig. . nu este furnizată
împreună cu produsul.)

Instalare (a se vedea fig.  - )
Înainte de ataşare
• Ataşaţi la cameră adaptorul trepiedului sau carcasa
impermeabilă furnizată împreună cu camera.
• Este recomandat să îl folosiţi împreună cu rucsacul pentru
a fixa bine camera.
Asiguraţi-vă că strângeţi cureaua de umăr a rucsacului, pentru
a-l apropia cât mai mult posibil de corp. În cazul în care cureaua
de umăr este slăbită, acest lucru va afecta imaginile.

În momentul ataşării
• Ataşaţi cureaua la partea superioară a tălpii stabilizatoare, sub
capac  (a se vedea fig. ).
• Ataşaţi celălalt capăt al curelei soclului la fantele de pe părţile
laterale ale soclului (a se vedea fig. ).
• Asiguraţi-vă că montaţi partea convexă  (a se vedea fig. )
a curelei (închidere cu velcro) în capacul tălpii stabilizatoare.
• Atunci când purtaţi soclul pentru rucsac, asiguraţi-vă că nu vă
deterioraţi îmbrăcămintea cu partea convexă  (a se vedea
fig. ) a curelei (închidere cu velcro).
• Asiguraţi-vă că strângeţi bine cureaua.
• Unghiul camerei este reglabil. Reglaţi unghiul pentru baza
camerei şi braţul articulat A (a se vedea fig. ).

Orientarea camerei în sus (a se vedea fig. )
• Puteţi înregistra subiecţi aflaţi deasupra nivelului capului prin
inversarea kitului de braţ. Inversaţi kitul de braţ şi ataşaţi-l
la catarama de ataşare, apoi reataşaţi-le la soclu.
• În cazul în care camera prezintă o funcţie de răsturnare pe
verticală, configuraţi setările camerei la [FLIP] (răsturnare
verticală). Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al camerei.

Notă
Atunci când camera este ataşată invers, sensibilitatea de recepţie
GPS se poate reduce şi măsurarea poziţiei cu funcţia GPS poate
să nu fie posibilă.

Atunci când înregistraţi imagini în timpul
încărcării (a se vedea fig. )
Notă
Reglaţi poziţia cablului pentru a evita îndoirea terminalului.

Pentru demontare
Atunci când detaşaţi soclul de pe rucsac, inversaţi procedura
de ataşare.

Specificaţii
Greutatea totală a camerei şi a accesoriilor montate
Maxim 250 g
Dimensiuni
Soclu: Aprox. 52,8 mm × 13 mm × 58,4 mm (l/î/a)
Kit braţ: Aprox. 55 mm × 69 mm × 52 mm (l/î/a)
Talpă stabilizatoare: Aprox. 70 mm × 7 mm × 130 mm (l/î/a)
Curea: Aprox. 25 mm × 300 mm (l/L)
Greutate
Soclu: Aprox. 12 g
Kit braţ: Aprox. 56 g
Talpă stabilizatoare: Aprox. 31 g
Curea: Aprox. 2,5 g
Dimensiuni curea de umăr compatibilă pentru rucsac
Lăţime: 50 mm minimum, Grosime: 5 mm minimum,
Lăţime plus grosime: 100 mm sau mai puţin
Elemente incluse
Soclu pentru rucsac (1), Set de documente imprimate
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

