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Děkujeme za váš výběr profesionálního fotografického
vybavení Benro. Vaše fotografická hlava Benro je vyrobena
tak, aby vám poskytla roky spolehlivého provozu. Pro vaši
plnou spokojenost s výkonem foto hlavy Vám
doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod k 
použití.

Specifikace a design se mohou
změnit bez předchozího upozornění.

NÁVOD K OBSLUZE
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Rychloupínací 
destička

Zajišťovací páčka
rychloup. destičky

Panoramatická
páka

Základna

Šroub 1/4"

Tajišťovací páka předo 
zadního pohybu

Pojistka páčky

Vodováha
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Páka horizontálního 
pohybu

Montáž hlavy
Hlavu nainstalujte našroubováním ve směru 
hodinových ručiček na 3/8” závit na horní 
základnu stativu nebo monopodu. Jakmile je 
hlava utažená rukou zajistěte ji zajišťovacími 
šroubky (u vybraných modelů) zespodu desky 
základny stativu.

OBSLUHA
Třícestná hlava série HD umožňuje polohování 
fotoaparátu a objektivu ve všech třech osách 
samostatně. Dvě komfortní rukojeti poskytují jak 
pohyb a zablokování předo-zadní polohy tak i 
pohyb ze strany na stranu. Navíc samostatný 
pojistný šroub dovoluje celou sestavou hlavy volně 
pohybovat v celém rozsahu 360°.

Rychloupínací destička
HD řady třícestných hlav využívají systému 
rychloupínacích destiček, které nabízí rychlý 
způsob upevnění nebo uvolnění kamery či jiného 
zařízení z hlavy HD. Je důležité používat 
rychloupínací destičku se správným průměrem 
závitu šroubu podle průměru závitu 
připevňovaného zařízení (1/4” je standardní 
velikost a je součástí balení. Další náhradní 1/4” a 
3/8” destičky jsou k dispozici jako příslušenství). 
Další rychloupínací destičkou pro každý 
fotoaparát a objektiv se stativovou objímkou jsou 
vhodné pro komfortní využití systém.

Zajišťovací páčka rychloupínací destičky 
(OBRÁZEK 1 & 2)
Při správném použití nabízí patentovaný systém 
Dual Lock Quick Release pro vaše zařízení dvě 
úrovně zabezpečení. Chcete-li odebrat 
rychloupínací destičku zmáčkněte zajišťovací 
páčku k hlavní páčce rychloupínací destičky a 
společně páčky zatlačte doleva. Páčku je tak 
možné vyklopit v plném rozsahu svého pohybu a 
rychloupínací destičku lze snadno vyjmout.
Chcete-li znovu připojit rychloupínací destičku, 
vložte destičku sešikmenou částí destičky do 
drážky na opačné straně zajišťovací páčky a 
zatlačte destičku. Uzamykací páčky automaticky 
zajistí pojistný systém a vrátí se bezpečnostní 
polohy. Stiskněte zajišťovací páčku rychloupínací 
destičky a  pevně zajistěte. 
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Ovládání panoramatu (OBRÁZEK 3)
Horizontální rotace neboli panning lze snadno 
dosáhnout tím, že nejprve uvolníme otočnou 
zajišťovací panoramatickou páku a pak otáčíme 
hlavou. Poté bezpečně utáhněte 
panoramatickou páku.

POZNÁMKA: Při příliš silném utažením zajišťovacích 
pák může dojít k poškození zajišťovacího 
mechanismu.

Předo a zadního pohybu lze snadno dosáhnout 
tím, že nejprve uvolníte páku náklonu (ujistěte se, 
že vyvážíte hmotnost uvolněného fotoaparátu). 
Nastavte polohu podle potřeby a potom páku 
bezpečně utáhněte. Stejným způsobem ovládání 
a zajišťování můžete ovládat i úpravu 
horizontálního úhlu.

POZNÁMKA: Neutahujte příliš silně zajišťovací 
páky, může tím dojít k poškození zajišťovacího 
mechanismu.

PRO VĚTŠÍ KONTROLU: V závislosti na vašich 
požadavcích můžete zjistit že je vhodné, aby byl 
fotoaparát a objektiv na rychloupínací destičce 
pootočen o 90° a znovu ji připojte tak, že kontrola 
náklonu a klopení bude pootočená.

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM
• Nepřekračujte maximální nosnost (viz údaje na 

www.Benro.cz).
• Vždy se ujistěte, že všechny páky jsou před před 

montáží jakékoli zařízení řádně zajištěny.
• Hlavu vždy očistěte a osušte kdykoli byla 
vystavena vlhku, prachu, písečným nebo 
slaným podmínkám. Vaše třícestná hlava se 
nedoporučuje používat ve slané vodě. Pokud 
je to nutné, vyčistěte hlavu jemným mýdlovým 
roztokem aplikovaným měkkým hadříkem, 
opláchněte čistou vodou a osušte měkkým 
hadříkem. Odstraňte prach, nečistoty a písek ze 
všech zámků a všech pohyblivých částí.

• Nenechávejte hlavu delší dobu na slunci a 
vyhněte se expozici vysokým teplotám.

• Nenechávejte jakýkoliv stativ nebo monopod 
bez dozoru v místech, kde by mohli kolemjdoucí 
lidé o stativ zavadit a ublížit si.

• Při přepravě stativu nebo monopodu z nich 
vyjměte fotoaparát, objektiv a veškeré zařízení.

• Pro vaši bezpečnost neponechávejte Benro 
vybavení v kontaktu s jakýmkoli zdroji elektrické 
energie.


