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Pierwsze Kroki

1

Wyjmij maszt i czworonoŜny statyw z opakowania i postaw pionowo na podłoŜu, w miejscu
Aby do
bezpiecznie
uŜytkować
produkt, naleŜy przestrzegać wszystkich opisanych zasad.
dogodnym
rozstawienia
masztu.
Uwaga: Zawsze przed stawianiem masztu, upewnij się, Ŝe nie ma nad tobą Ŝadnych przeszkód.
Uwaga: Nigdy nie stawiaj masztu w pobliŜu biegnących w powietrzu kabli i linii wysokiego napięcia.

Firma Easy Group AP Ltd dokłada wszelkich starań, by produkty docierały do klienta gotowe
do uŜycia. Przed rozpoczęciem, prosimy jednak sprawdzić, czy wszystkie mocowania i pokrętła
są odpowiednio dokręcone.

2

Zdejmij z dolnej części statywu opaski z rzepami.

3

Popuść śrubę znajdującą się na dolnej obręczy.

4
Pociągnij cztery nogi statywu i podnieś dolną
obręcz aŜ do uzyskania poŜądanego rozstawu nóg.

Dokręć śrubę na obręczy.

5
Popuść śrubę na jednej z nóg i wysuń ją. Stopkę
ustaw równolegle do podłoŜa. Następnie dokręć
śrubę.
Powtórz czynność dla wszystkich czterech nóg.

Strona 1

Pierwsze Kroki
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Pierwsze Kroki (Ciąg Dalszy)

6

Na górnej obręczy znajduje się poziomica. Przy
jej pomocy, wypoziomuj maszt, dopasowując
wysokość nóg.
Upewnij się, czy wszystkie śruby na nogach są
dokręcone.

7

Jeśli stawiasz maszt na miękkim podłoŜu,
umocuj do niego nogi szpilkami.
Jeśli nie moŜesz przymocować nóg w ten
sposób, powinieneś uŜyć obciąŜników.

8

4

5
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Sprawdź, czy maszt jest wypoziomowany,
a wszystkie śruby dokręcone.

Montowanie aparatu

1

Z torby na akcesoria wyjmij jednostkę obrotową.
Zainstaluj w niej baterie.
Znajdź takŜe płytkę montaŜową i zamontuj do niej
jednostkę.

2

Odszukaj głowicę kulkową i zamontuj ją do jednostki.

3

Zamontuj do głowicy kompatybilny aparat*. Obracaj,
aŜ będzie bezpiecznie dokręcony. Pochyl lekko aparat
do przodu.
Upewnij się, Ŝe aparat jest skierowany do przodu
jednostki obrotowej, aby uniknąć sfotografowania kabli.

4

Wstaw płytkę montaŜową z jednostką obrotową
i aparatem do szczytu masztu.
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*Kompatybilne aparaty

Ogromna większość dostępnych obecnie na rynku aparatów posiada opcje
podglądu na Ŝywo i zdalnego spustu. MoŜliwości twojego aparatu moŜesz
sprawdzić u producenta.

Rekomendowane aparaty:
Seria Canon PowerShot
Seria-A: A30, A40, A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A400, A460, A510, A520,
A550, A560, A620, A640
Seria-G: G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9
Seria-S: S30, S40, S45, S50, S60, S70, S80, S1 IS, S2 IS, S3 IS, S5 IS, A650 IS
Seria Pro: Pro 90 IS, Pro 70
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Podłączanie

1

Wepnij kabel USB mini zakupiony razem z
aparatem, do odpowiedniego portu w aparacie.

2

W wyposaŜeniu masztu znajdź kabel USB i połącz
go z kablem USB mini od aparatu.

3

Znajdź czarne kable sterowania i połącz je ze sobą.

4

Wepnij kabel sterowania w gniazdo zdalnego
sterowania (Remote Socket) w jednostce
obrotowej. W drugi koniec kabla wepnij moduł
zdalnego sterowania

5

Przełączniki na jednostce obrotowej ustaw w
pozycjach „0” i „M”.

Strona 6

Podłączenie (Ciąg Dalszy)

6

Sprawdź, czy jednostka obrotowa poprawnie się
porusza w poziomie i pionie. W razie potrzeby ustaw
prędkość na module zdalnego sterowania.

7

Zainstaluj na laptopie oprogramowanie do zdalnego
wykonywania zdjęć (Prosimy sprawdzić listę aparatów
kompatybilnych z oprogramowaniem).

8

Włącz aparat i wepnij kabel USB do laptopa.
Oprogramowanie powinno uruchomić się automatycznie.
Jeśli tak się nie stało, prosimy zajrzeć do instrukcji
producenta aparatu.

9

Sprawdź, czy funkcje aparatu działają poprawnie i czy
wysyła on dane do komputera. W razie potrzeby
popraw ustawienie głowicy kulkowej.
Sprawdź podłączenie kabli.

10

Strona 7

Przypnij kable do najwyŜszego segmentu masztu,
uŜywając opasek z rzepami. Powtarzaj czynność co
drugi segment podczas wznoszenia masztu.

Wznoszenie masztu
Zalecamy zawsze uŜywać załączonych linek naciągowych.

1
UŜywając załączonych karabinków, przypnij cztery linki
naciągowe do szczytu masztu.
Rozwiń linki równolegle do kaŜdej z nóg. Sprawdź
wypoziomowanie masztu i wszystkie połączenia.

2

Popuść górną śrubę i rozsuń najwyŜszy segment do
odpowiedniej wysokości.
Uwaga: Nie rozsuwaj segmentów ponad
czerwone oznaczenie. Przestań wysuwać
segment zaraz po pojawieniu się czerwonej linii.
Wskazówka: MoŜesz uŜyć stopnia, Ŝeby wygodniej
rozsuwać maszt.

3

Dokręć śrubę, aby zabezpieczyć segment na miejscu.

4

Powtórz czynność dla pozostałych segmentów, aŜ uzyskasz poŜądaną wysokość.
Wznoszenie masztu wymaga pewnej dozy siły fizycznej. Wznoś go tylko na taką
wysokość, na jaką dasz radę go podnieść.
UwaŜaj, aby nie poplątać linek naciągowych i pamiętaj o przypinaniu kabli do masztu. Upewniaj
się, Ŝe kaŜdy segment jest zabezpieczony na miejscu dokręconą śrubą.
Nie wysuwaj Ŝadnego z segmentów ponad czerwoną linię.

5

W torbie na akcesoria znajdź czarne zawleczki. ZałóŜ
po jednej zawleczce na koniec kaŜdej z linek. Podepnij
karabinki do linek i połącz z nogami masztu.
Dla zwiększenia stabilności, moŜesz przymocować
linki szpilkami do podłoŜa kilka metrów na zewnątrz
od kaŜdej z nóg. Na utwardzonym podłoŜu, moŜesz
uŜyć obciąŜników.
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Wznoszenie masztu (Ciąg Dalszy)

6

7

Napnij linki naciągowe uŜywając zawleczek.

Powtórz czynność dla wszystkich linek.
Uwaga: Nie napinaj linek zbyt mocno, moŜesz w ten sposób wygiąć maszt. Przy
wietrznej pogodzie, do masztu powinno się zamocować drugą płytkę prowadzącą.

8

4

5
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Jesteś juŜ gotowy, do wykonywania zdjęć wznoszonych.

Składanie masztu

1

OstroŜnie: Podczas zsuwania masztu, nie pozwól, Ŝeby któryś z segmentów wysunął
ci się z rąk i zsunął spadając. Składaj kaŜdy segment po kolei, uŜywając dwóch rąk.
Zamknij oprogramowanie na laptopie. Automatycznie wyłączy się teŜ twój aparat.
Wyciągnij kabel USB z laptopa.

2

Powoli opuszczaj maszt odpinając przy okazji kable. Kiedy maszt będzie całkowicie
opuszczony, odepnij linki naciągowe.

3

Wyłącz jednostkę obrotową. Wyjmij płytkę montaŜową z masztu i wymontuj z niej cały osprzęt.

4

Do transportu dokręć zaciski wszystkich segmentów masztu.

5

Zdemontuj cały osprzęt i zapakuj do przeznaczonych na to toreb.
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Wskazówki Bezpieczeństwa

1

Wznoszenie masztu wymaga pewnej dozy siły fizycznej. Wznoś go tylko na taką wysokość,
na jaką dasz radę go podnieść. MoŜesz uŜyć stopnia, Ŝeby wygodniej go rozsuwać.

2

Zawsze przed stawieniem masztu, upewniaj się, Ŝe nie ma nad tobą Ŝadnych przeszkód.
Nigdy nie stawiaj masztu w pobliŜu biegnących w powietrzu kabli i linii wysokiego napięcia.

3

Zalecamy zawsze uŜywać załączonych linek naciągowych.

4

Odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługiwanie sprzętu ciąŜy na jego
właścicielu. Wszystkie osoby obsługujące sprzęt, powinny wcześniej przeczytać instrukcję
montaŜu i uŜytkowania.

5
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Zalecamy zaopatrzyć się w ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej przed uŜytkowaniem
masztu. Pod Ŝadnym pozorem, maszt nie powinien być pozostawiany bez nadzoru.

Wskazówki Bezpieczeństwa (Ciąg Dalszy)

6

7

Nie wolno rozkładać masztu podczas burzy z piorunami. Maszt moŜe zadziałać jako
przewodnik i spowodować obraŜenia. Zawsze przed rozstawianiem masztu, sprawdzaj
prognozę pogody. Jeśli są wątpliwości, zrezygnuj z wznoszenia masztu.

Przed wzniesieniem masztu, upewnij się, Ŝe jest on wypoziomowany. Zadbaj teŜ, aby zaciski
wszystkich nóg były dokręcone.
Upewnij się, Ŝe połączenia pomiędzy aparatem, jednostką obrotową, i masztem są
zabezpieczone. Jeśli masz wątpliwości, nie rozsuwaj masztu.

8

Wznosząc maszt, zadbaj o to, by linki naciągowe nie były poplątane, mogłoby to spowodować
wygięcie masztu i jego przewrócenie i w rezultacie spowodować obraŜenia.

Zalecamy przeprowadzić kilka prób rozkładania i składania sprzętu w bezpiecznym miejscu, w celu
dobrego zapoznania się z nim.

9

Nie rozsuwaj segmentów ponad czerwone oznaczenie. Przestań wysuwać i zabezpiecz segment
zaraz po pojawieniu się czerwonej linii.

10

Nie rozkładaj masztu przy wietrznej pogodzie. Przy lekkim wietrze stosuj dodatkową płytkę
prowadzącą, znajdująca się w zestawie.
Zawsze przed rozstawianiem masztu, sprawdzaj prognozę pogody. Jeśli są wątpliwości,
zrezygnuj z wznoszenia masztu.
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Czyszczenie i Konserwacja

1

2

Myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Zaleca się regularne sprawdzanie stanu sprzętu, w przypadku wykrycia jakichkolwiek
uszkodzeń, naleŜy je naprawić przed ponownym uŜyciem.
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Firma Easy Group AP Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach lub mieniu,
wskutek niepoprawnego użytkowania naszych produktów.

Firma Easy Group AP Ltd stanowczo zaleca zaopatrzenie się w odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności,
na czas użytkowania naszych produktów w miejscach publicznych.

Wszystkie produkty Easy UP objęte są 12-miesięczną gwarancją na wszystkie części. Zapasowe elementy można
otrzymać od sprzedawców.

