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Shqip

Veçori

Këmbëza

VCT-R100 është pajisje këmbëza për
aparate digjitale/video kamerë.

Kujdes
Asnjëherë mos i mbani këmbëzat
me aparatin digjital/video
kamerën e ngjitur.

Pastrimi

• Pastroni këmbëzat me leckë të
butë të pakur pak në ujë dhe me
tretje me detergjent.
• Pas përdorimit të këmbëzave në
plazh ose vende që ka erëra deti,
pastrojeni me leckë të thatë.

Manual përdorimi
Specifikime
Ngarkesa maksimale
1,200 g (2 lb 10 oz)

Këndi i lëvizjes
360 shkallë

Këndi i lëkundjes

90 shkalë poshtë,
60 shkallë lartë

Dimensione
Gjatësia maksimale: Rreth
1,000 mm (39 3/8 inç)
(Këmbë të shtrirë dhe ngritës
të përdorur)
Lartësia minimale:
Rreth 355 mm (14 inç)
Gjatësia e dorezës për lëvizje:
Rreth 100 mm (4 inç)

VCT-R100

Pesha

Rreth 660 g (1 lb 7 oz)
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Zgjatje të këmbëve
4 zgjatje

Pjesa e ngritësit

Rreth 170 mm (6
3/4 inç)

Pjesë të përfshirë
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Këmbëza (1)

Kutia për mbajtje (1)
Komplet i dokumenteve të
printuar
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Dizajni dhe specifikimet mund të
ndryshohen pa paralajmërim.

Identifikimi i
pjesëve
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Gjilpëra
Vidha për montimin e aparatit
Koka e këmbëzave
Mbyllja për lëkundje
Ngritësi
Leva për mbylljen e ngritësit
Këmbëza
Doreza e mbajtësit
Doreza për mbylljen e ngritësit
Doreza për lëkundje
Leva për përshtatjen e
gjatësisë së këmbëzave

Vendosja e këmbëzave
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Shtrini këmbët nga jashtë dhe
shtyni poshtë dorezën për mbyllje/
Hapni levat për përshtatjen e
këmbëzave.
3 Përshtatni gjatësinë e këmbëzave.
4 Mbyllni levat për përshtatjen e
këmbëzave.
1
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Shënime
• Shtrini këmbëzat ngadalë dhe me
kujdes. Nëse i tërhiqni me forcë,
mund të shkaktoni dëm.
• Siguroni që leva për përshtatjen
është e hapur. Nëse është e
mbyllur, këmbëzat mund të
rrëzohen.

Montimi i
aparatit
digjital/Video
kamerës

1
2

Instaloni baterinë, “Memory
Stick” dhe kasetën, etj., në
aparatin/video kamerën para se të
montoni këmbëzat.
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Montoni aparatin digjital/video
kamerën në kokën e këmbëzave.
Përforconi vidhën për montimin e
aparatit fort.
Kur të montoni video kamerën,
drejtoni vidhën me vrimën e vidhës.

Përshtatja e
lartësisë
së
ngritësit
1
2
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Lirojeni mbajtësi e
ngritësit.
Përshtatni lartësinë duke
lëvizur kokën.
Përforconi mbajtësin e
ngritësit.

Lëkundja dhe
lëvizja
Para lëvizjes dhe lëkundjes,
siguroni që doreza e ngritësit të
jetë mbyllur mirë. Nëse nuk është
mbyllur, do të shkaktojë që
aparati/video kamera të dridhet.

Lëvizja
1 Lirojeni levën për lëvizje.
2 Lëvizni dorezën për lëvizje
majtas/djathtas për të
përshtatur aparatin/video
kamerën në pozitën e duhur.
3 Përforconi levën për lëvizje
(Pan lock)
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Lëkundja
4 Lironi dorezën për lëkundje.
5 Lëvizni dorezën lartë ose
poshtë për të përshtatur
aparatin/video kamerën në
pozitën e duhur.
6 Përforconi levën për
lëkundje. (Tilt lock)
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Shënim
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Mos përdorni dorezën për lëvizje
ose lëkundje për të rregulluar
rezistencën. Nëse po, mund të
shkaktoni dëme.
Siguroni që të lironi këmbëzën për
lëvizje para lëvizjes ose lëkundjes së
aparatit/video kamerës.

Ndryshimi i
këndit të kokës
së këmbëzave
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Pozita horizontale e
incizimit/fotografimit me
kamerë/video kamerë mund të
ndryshohet në pozitë vertikale.
• Lirojeni dorezën e kokës së
këmbëzave, lëvizni kokën në të
djathtë dhe pastaj përforconi
dorezën e kokës sërish.

Shënim
Kujdes kur të ndryshoni këndin e
kokës së këmbëzave. Varësisht nga
pozita, aparati/video kamera mund
të prekë këmbëzat.
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Përgatitni
aparatin/video
kamerën
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Vendosni video
kamerën/aparatin në modin e
incizimit.
Shikoni manualin e përdorimit të
kamerës/video kamerës për detaje
tjera.0020

