
 

   Fotostativ Traveler 

 

1) Rychloupínací deska 
2) Stativová noha 
3) Středový sloup 
4) Nastavení úhlu 
5) Odnímatelné gumové nožičky 
6) Hák 
7) Mechanismus blokování nohou 
8) Šroub adaptéru 1/4 “ 
9) Vodováha  
10) Rychloupínací zajišťovací knoflík 
11) Míč 
12) Kuličkový zajišťovací knoflík 
13) Stupnice posouvání 
14) Otočný zajišťovací knoflík 

 

Nastavení úhlu stativových nohou: 

Stiskněte aretační mechanizmus pro uvolnění a nastavte požadovanou pozici 
nohy. Po té mechanizmus uvolněte a ověřte, že je pozice zafixována. 

 

Poloha středového sloupku 

Otevřete zámek středního sloupku otočením proti směru 
hodinových ručiček. Poté můžete posouvat střední sloupec 
nahoru a dolů. 

Zajistěte jej otočením zámku středního sloupku ve směru 
hodinových ručiček do požadované polohy. 

Nedoporučujeme zcela vysunout středový sloupek, protože stativ 
v takovém případě ztratí stabilitu. 

 

Přeměna na monopod 

Chcete-li sestavit monopod, můžete odšroubovat jednu 
stativovou nohu a vyjmout středový sloupek. 

Poté našroubujte středový sloupek na odšroubovanou nohu 
pomocí šroubu v příslušenství. 

 

 
 
 
Složení stativu 

Chcete-li stativ uložit do vaku nebo kdekoli jinde, zatáhněte nohy do nejnižší polohy. 
Poté stiskněte tlačítko pro nastavení úhlu dolů a držte ho stisknuté a současně posuňte 
nohu nahoru tak, aby její konec byl vedle horní části středního sloupku.  



 

   Fotostativ Traveler 

 

1) Rýchloupínacia doska 
2) Statívová noha 
3) Stredový stĺpik 
4) Nastavenie uhla 
5) Odnímateľné gumové nožičky 
6) Hák 
7) Mechanizmus blokovania nôh 
8) Skrutka adaptéra 1/4 " 
9) Vodováha 
10) Rýchloupínacie zaisťovací gombík 
11) Lopta 
12) Guličkový zaisťovací gombík 
13) Stupnica posúvanie 
14) Otočný zaisťovací gombík 

 

Nastavenie uhla statívových nôh: 

Stlačte aretačný mechanizmus pre uvoľnenie a nastavte požadovanú pozíciu 
nohy. Po tej mechanizmus uvoľnite a overte, že je pozícia zafixovaná. 

 

Poloha stredového stĺpika 

Otvorte zámok stredného stĺpika otočením proti smeru 
hodinových ručičiek. Potom môžete posúvať strednej stĺpec 
nahor a nadol. 

Zaistite ho otočením zámku stredného stĺpika v smere 
hodinových ručičiek do požadovanej polohy. 

Neodporúčame úplne vysunúť stredový stĺpik, pretože statív v 
takom prípade stratí stabilitu. 

 

Premena na monopod 

Ak chcete zostaviť monopod, môžete odskrutkovať jednu 
statívovou nohu a vybrať stredový stĺpik. 
Potom naskrutkujte stredový stĺpik na odskrutkovaní nohu 
pomocou skrutky v príslušenstve. 

 

 
 
 
Zloženie statívu 

Ak chcete statív uložiť do vaku alebo kdekoľvek inde, zatiahnite nohy do najnižšej 
polohy. Potom stlačte tlačidlo pre nastavenie uhla nadol a držte ho stlačené a súčasne 
posuňte nohu nahor tak, aby jej koniec bol vedľa hornej časti stredného stĺpika.  


