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• Водачът е длъжен да спазва законите за движението по
пътищата. Нарушаването на правилата за безопасност на
пътя, като например пренебрегване на предупредителни
знаци и т.н., е незаконно и може да доведе до
произшествие или нараняване.
• Не работете с камерата си, докато шофирате.
• Не поставяйте изделието на места, където може да попречи
на управлението на превозното средство. Ако го направите,
това може да предизвика произшествие. Съблюдавайте
следното.
– Уверете се, че има нормален достъп до волана,
скоростния лост, спирачката и т.н.
• Не поставяйте изделието на места, където може да попречи
на видимостта напред в съответствие с местните
разпоредби. Ограничаването на видимостта напред
може да доведе до произшествие или нараняване.
• Монтирайте изделието здраво посредством
предоставените аксесоари. Използване на други части
освен предоставените може да повреди изделието или
да причини разхлабване на части. Това може да доведе
до произшествие или нараняване.
• Не разглобявайте и не променяйте изделието. Това може
да доведе до произшествие или нараняване.
• Не оставяйте раницата с прикрепена камера. Оставянето
на камерата на пряка слънчева светлина или в горещо или
влажно място може да доведе до теч или избухване на
батерията, което да причини нараняване.
• Прикрепете камерата и стойката здраво, следвайки
инструкциите в това ръководство. Ако не са прикрепени
здраво, камерата и/или стойката може да паднат и да
доведат до произшествие или нараняване. Уверете се,
че са прикрепени добре.
• По стойката за монтаж може да се образуват петна
и драскотини и тя може да се повреди поради вибрация,
удари, падане, топлина, пряка слънчева светлина,
замърсяване, фини скални частици, прах, дъжд,
вода и т.н. Ползвайте стойката в подходяща среда.
• Монтираното оборудване може да не работи нормално
заради вибрации.
• Дръжте стойката за монтаж далеч от деца. Гълтането на
малка част или изпускането може да доведат до инцидент
или сериозно нараняване.
• Ако стойката за монтаж се откачи и падне по време
на шофиране, може да се стигне до пътнотранспортно
произшествие или нараняване. За да предотвратите това,
използвайте предоставената каишка.

Поддръжка
• Не използвайте алкохол, почистващи препарати и т.н.
• Не допускайте попадане на вода в стойката за монтаж,
тъй като това може да причини неизправност.

Списък с части (вижте фиг. )
 Рамо
 Основа за камерата
/ Винт с ръкохватка A
/ Капачка на винта
 Основа на шарнира
 Шарнирно рамо A
 Монтаж
 Стабилизираща подложка
 Каишка
 Закопчалка за прикрепване (вижте фиг. .
Не се предоставя с този продукт.)

Монтаж (вижте фиг.  – )
Преди поставяне
• Прикрепете към камерата адаптера за статив или
водоустойчивия корпус, доставен с нея.
• Препоръчва се да се ползва с раницата, за да се фиксира
камерата стабилно.
Затегнете презрамките на раницата, за да я прилепите
възможно най-плътно до тялото. Ако презрамката
е хлабава, това ще се отрази върху картината.

При поставянето
• Прикрепете каишката към горната част на стабилизиращата
подложка, под капака  (вижте фиг. ).
• Прикрепете другия край на каишката към прорезите
в монтажа (вижте фиг. ).
• Поставете изпъкналата част  на каишката (лентата
с велкро) в капака на стабилизиращата подложка
(вижте фиг. ).
• Когато носите стойката за монтаж на раница, внимавайте
да не повредите дрехите си с изпъкналата част  на
каишката (лентата с велкро) (вижте фиг. ).
• Притегнете добре каишката.
• Ъгълът на камерата може да се променя. Нагласете
ъгъла на основата на камерата и шарнирното рамо A
(вижте фиг. ).

Насочване на камерата нагоре (вижте фиг. )
• Можете да снимате над себе си, като обърнете рамото.
Обърнете рамото, поставете в закопчалката за прикрепване
и ги прикрепете отново към монтажа.
• Ако камерата ви има функция за обръщане по вертикала,
включете я. За подробности вижте ръководството
с инструкции на камерата.

Забележка
Когато камерата е прикрепена обратно, чувствителността
при приемане на GPS сигнал може да намалее и да не
е възможно установяването на местоположението ви
чрез GPS.

При заснемане едновременно със зареждане
(вижте фиг. )
Забележка
Поставете кабела така, че да не се огъне изводът.

Премахване
За откачане на стойката за монтаж от раницата изпълнете
процедурата по прикрепване в обратен ред.

Спецификации
Обща маса на камерата и монтираните аксесоари
Максимум 250 г
Размери
Монтаж: прибл. 52,8 мм × 13 мм × 58,4 мм (ш/в/д)
Рамо: прибл. 55 мм × 69 мм × 52 мм (ш/в/д)
Стабилизираща подложка: прибл. 70 мм × 7 мм × 130 мм
(ш/в/д)
Каишка: прибл. 25 мм × 300 мм (ш/д)
Маса
Монтаж: прибл. 12 г
Рамо: прибл. 56 г
Стабилизираща подложка: прибл. 31 г
Каишка: прибл. 2,5 г
Поддържани размери на презрамки
Ширина: минимум 50 мм, дебелина: минимум 5 мм,
ширина плюс дебелина: 100 мм или по-малко
Елементи в комплекта
Стойка за монтаж на раница (1), комплект печатна
документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.

