A fényképezőgép rögzítése

Kedves Vásárlónk!

A fej eredményes használatához a rajz szerinti módon helyezze fel fényképezőgépét!
A magyar Uniqball fej az elmúlt száz év egyik legjelentősebb innovációja az állványfejek piacán, az első
multifunkciós fej.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi instrukciókat!
A pirosra eloxált (8) rögzítő
csavar mindig az optikával
azonos irányba nézzen!

A Uniqball fej tulajdonságai:
• normál gömbfej annak minden funkciójával
• 2D-s, vagy videofej, az elvárható finom beállítási lehetőségekkel
• széles-tartományban vízszintezhető egységgel

Mielőtt feltenné a gépet, gondosan húzza meg mindkét rögzítő csavart, a ház oldalán lévőt (7) és a piros
(8) szabályozó gombot is, meggátolva az akaratlan előrebukást!
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A Uniqball fej kezelőszervei:
Vízszint beállító kar (7):
• rögzíti a külső gömbhéjat
• rögzíti a forgó talpat
Rögzítő csavar (8):
• feladata, a belső gömb feszességének, megszorításának biztosítása
A Uniqball fej állványra szerelése:
A gömbcsukló a talpon levő szabványos, 3/8”-os menettel rögzíthető az állványhoz.
A fej állványra szerelése előtt
húzza meg a (7) beállító kart és lazítsa ki a (8) rögzítő csavart,
majd az óramutató járásával megegyező irányban
csavarja rá a gömbcsuklót az állvány menetes részére.

Stabilan rögzítse, hogy használat közben ne lazulhasson ki!

Vízszintezés
1. Lazítsa ki a (7) beállító kart az „A” irányba való elfordításával.
2. Vízszintezze be a (3) héjat a (6) libella precíz beállításával.
3. A beállított helyzetet rögzítse a (7) beállító karral annak „B” irányba való elfordításával.
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Ha az állvány elmozdítása miatt újra állítja a vízszintet, úgy azt a kamera fejről való levétele nélkül is megteheti az 1-3 lépések megismétlésével.
2D-s döntő fej/videófej
A beállított vízszint mindaddig megmarad, amíg a (7) beállító kart ki nem lazítja, vagy az állványt el nem
mozdítja eredeti helyzetéből.
A vízszintezés után a további beállításokat a (8) rögzítő csavarral végezze. Így biztos lehet abban, hogy
a kamera a megfelelően beállított vízszintet követni fogja. A (8) rögzítő csavar meghúzásával a kamerát a
kívánt pozícióban rögzítheti.
Normál gömbfej
Amennyiben a gömbcsuklót normál gömbfejként kívánja használni, úgy azt a (8) rögzítő csavar meghúzása
után a (7) beállító kar megfelelő mértékben való kilazításával teheti meg. Így a két gömb együtt mozogva
egy normál gömbfejként használható! A kívánt pozíciót a (7) beállító karral rögzítheti. Így kidönthető a gép
portréállásba is!

Hibaelhárítás
Nem vízszintes a horizont:
• A fényképezőgépre nem pontosan szerelte fel a gyorscseretalpat, így az nem esik egybe az optika
tengelyével.
• Ha állványgyűrűs optikát használ, akkor ellenőrizze az állványgyűrű pontos pozícióját!
Forgassa azt a szükséges helyzetbe!
Figyelem!
Nem javasoljuk, hogy állványra szerelve szállítsa a kameráját.
Ha mégis így tesz, szorítsa meg a (7) beállító kart és a (8) rögzítő csavart is, valamint fokozott figyelemmel
ellenőrizze a
• a fej állványon való rögzítését
• az (5) gyorsszorító megfelelő szorítását!
Használaton kívül a Uniqball fejet lehetőleg tartsa pormentes helyen és a (7) beállító kart, illetve a (8)
rögzítő csavart ilyenkor lazítsa ki. Használja a gyári neoprén védőtokot szállításkor, tároláskor és akár a
fotózás közben is!
Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk abban, hogy sok szép fotó készítésében fogja segíteni a
Uniqball fej, és folyamatosan bővülő tartozékrendszere!
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