TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL UNIVERSAL PARA TRIPÉS YS302/YH804/FV803/WT803/WT806/WT807/WT808
Agradecemos a escolha deste produto Greika.
Mantenha este manual sempre junto ao produto para futuras referências.
Armazene o tripé sempre em local seco, evitando contato com umidade e outros líquidos.
Todos os tripés são fornecidos com a cabeça de metal para encaixe de equipamentos fotográficos por inserção, e com terminação ¼” para parafusar
equipamentos que permitem este tipo de fixação. Sempre que for usar seu equipamento analise qual forma de fixação será mais eficiente para seu
uso.

Os tripés de iluminação podem ser fornecidos alternativamente em dois tipos distintos de travas:

Trava tipo Flap, de plástico que
operam por pressão para
prender as pernas em posição

Trava tipo borboleta que operam
parafusando as pernas em posição

Trava tipo torneira, que operam
girando-se para a esquerda para
abrir e para a direita para travar

PARA INICIAR O USO DE SEU TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO SIGA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
1. Retire o tripé da caixa e saco plástico
2. Desaperte a borboleta localizada no início da estrutura pernas e separe-as até que elas consigam se abrir e se posicionar
sobre o chão formando um apoio triplo. Aperte novamente a borboleta para fixar o tripé em posição.
PARA TRIPÉS COM TRAVA FLAP:
3. Puxe a trava plástica de cada junção tubular para destravar o deslocamento do tubo. Puxe o tubo para aumentar a altura
do tripé até a altura desejada. Ao encontrar a posição desejada, feche a trava Flap para travar a posição.
PARA TRIPÉS COM BORBOLETA
4. Desaperte a borboleta de cada junção tubular para destravar o deslocamento do tubo. Puxe o tubo para aumentar a altura
do tripé ate a altura desejada. Ao encontrar a posição escolhida, aperte a borboleta para travar a posição.
PARA TRIPÉS COM TRAVA TORNEIRA
5. Gire a manopla para a esquerda para destravar o tubo e para a direita para travar em posição.
Nunca sobrecarregue seu tripé de iluminação.
Cada modelo tem uma capacidade máxima. Observe a tabela de capacidade abaixo:
Modelo Altura máxima
Capacidade
Modelo Altura máxima
Capacidade
YS302 1,95mt
2,2kg
FV806 2,50mt
5,0kg
FV803 2,00mt
2,5kg
WT806 2,58mt
5,0kg
WT803 2,00mt
2,5kg
WT807 3,06mt
6,0kg
YH804 2,40mt
3,0kg
WT808 4,00mt
7,0kg
Garantia limitada 06 meses

