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Instructiehandleiding

PYRAMID statief en balhoofd
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1. PRODUCTSTRUCTUUR

1.1. Statief
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1.1.1. Hoe de hoek van de statiefpoten aan te passen

Stap 1. Stap 2.

Stap 3. Stap 4.



4 / 15

1.1.2. Drie invalshoeken om te kiezen

1.1.3. Instellen van de demping van de beenbuizen
De poten van het PYRAMID statief zijn in de fabriek vakkundig gemonteerd, zodat de gebruiker er zeer
comfortabel mee om kan gaan. Als u de demping wilt aanpassen, kunt u dat doen met de bijgeleverde
inbussleutel.
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1.1.4. Verhoog de wrijving van het bovenste platform
U kunt ook andere accessoires gebruiken op het PYRAMID statief. Als de onderkant van het accessoire erg
glanzend is, kan het moeilijk zijn om het accessoire correct op het statief te vergrendelen.

In dit geval kunt u de twee veiligheidsschroeven in de uitstekende positie brengen met de meegeleverde
inbusschroeven om de wrijving te vergroten.

Als u de accessoires wilt verwijderen, draai dan eerst de twee veiligheidsschroeven terug in de
oorspronkelijke positie.

1.1.5 Inbrengen van de spikes
Stap 1. Verwijder de rubberen voetjes van het statief.
Stap 2. Installeer de spikes op het statief.
Stap 3. Vergrendel de spikes met een inbussleutel.
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1.2. BAL HOOFD

Opmerking: Vermijd direct contact van de kogelkop met het zand. De afzetting van het zand kan de
functie van de kogelkop beschadigen.
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1.2.1. Installatie of verwijdering van de snelsluitplaat
Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de klem los te maken.
Stap 2: Installeer of verwijder de snelspanplaat.
Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de klem te vergrendelen.

1.2.2. Installatie van de camera
Stap 1: Plaats de snelspanplaat op de onderkant van de camera.
Stap 2: Draai de schroef vast
Stap 3: Installeer de snelspanplaat op de kogelkop.
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1.2.3. Installatie van de telelens

1.2.4. Aanpassing van de onderste panoramaplaat
Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de onderste panoramaplaat te ontgrendelen.
Stap 2: Stel de kogelkop in op de gewenste positie.
Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de onderste panoramaplaat te vergrendelen.
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1.2.5. Instellen van de camerahoek
Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de bal te ontgrendelen.
Stap 2: Stel de camera in op de gewenste positie.
Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de bal vast te zetten.

1.2.6. Fijnafstelling van de kogelkop
Soms moet de fotograaf de camerahoek iets aanpassen nadat hij de bal heeft vergrendeld. Onder normale
omstandigheden draait de fotograaf de grote knop direct om de bol in te stellen.

Sommige fotografen moeten echter gebruik maken van supertelefotolenzen of zeer zware apparatuur. En ze
hebben een zeer nauwkeurige compositie nodig. Zodra de bal wordt losgelaten, zal het gewicht van deze
apparaten een grotere invloed hebben op de gekozen opnamehoek.

In dit geval kun je de grote knop volledig vergrendeld laten en met een muntje of schroevendraaier de kleine
knop met de klok mee draaien om de bal een beetje te laten draaien. Stel vervolgens de camera in op de
gewenste hoek en draai de kleine knop tegen de klok in om de bal te vergrendelen.
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1.2.7. Panoramafotografie
Stap 1: Verwijder de snelspanplaat
Stap 2: Draai de grote knop tegen de klok in om de bal vrij te laten bewegen.
Stap 3: Let op de waterpas, draai de bal en plaats de klem in de horizontale positie.
Stap 4: Draai de grote knop met de klok mee om de bal vast te zetten.
Stap 5: Monteer de camera op de kogelkop.
Stap 6: Draai de panoramaknop tegen de wijzers van de klok in om de panoramaplaat te ontgrendelen.
Stap 7: Draai de camera horizontaal om een panoramische opname te maken.



11 / 15

Het wordt aanbevolen om de camera verticaal te plaatsen met een L-beugel om meer pixels in
panoramafoto's te krijgen.
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2. PARAMETER

Statief Statief en balhoofd

Foto

Model PYRAMID PYRAMID-KIT

Max. hoogte 1380 mm 1470 mm

Min. hoogte 100 mm 190 mm

Verpakkingsgrootte 500 mm 590 mm

Gewicht 1.57 KG 2.03 KG

Maximaal draagvermogen 20 KG 20 KG

Beenmateriaal Koolstofvezel Koolstofvezel

Max. diameter van het been 32 mm 32 mm

Min. diameter van het been 22 mm 22 mm

Secties 4 4

Middelste plaatmateriaal Aluminium Aluminium

Materiaal van de gewrichten Aluminium Aluminium
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Balhoofd

Foto

Model PYRAMID-HEAD

Hoogte 9 mm

Zwaluwstaartsleuf compatibel met ARCA SWISS

Lengte van de snelsluitplaat 60 mm

Breedte van de snelsluitplaat 44 mm

De lengte van de onderkant van de snelspanplaat 60 mm

De breedte van de onderkant van de snelspanplaat 38 mm

Materiaal Aluminium

Diameter van de bal 44 mm

Diameter van de onderste panoramaplaat 58 mm

Gewicht 460 G

Maximaal draagvermogen 20 KG
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3. Lijst van items

Accessoires Foto

Tas

inbussleutel

Spikes

1/4 "schroefhaak
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4. ONDERHOUD

 Houd het statief en de balhoofd op een droge plaats.
 Aangezien het statief koolstofvezel bevat, gelieve het statief op een plaats zonder vuur te bewaren.
 Aangezien het statief en de kogelkop metalen onderdelen bevatten, gelieve ze op te slaan op een plaats

zonder hoogspanning.
 Als de poten van het statief de wrijving van zanddeeltjes voelen na gebruik op het strand of in de

woestijn, maak het statief dan op tijd schoon.

5. DRIEPOOTREINIGING

1. Haal het statiefbeen uit elkaar, alsjeblieft.
2. Zet de voetbuizen, gewrichten en binnenste afdichtingen op de werkbank om verlies te voorkomen.
3. Spoel de voetbuizen, gewrichten en binnenste afdichtingen a.u.b. af met schoon water.
4. Droog de voetbuizen, gewrichten en binnenafdichtingen af met een schone doek.
5. Breng professioneel vet aan op de koppelingen en binnenafdichtingen (het is aan te raden om vet te

gebruiken met een antivriesmiddel bij min 30 graden).
6. Monteer de voetbuizen, scharnieren en binnenafdichtingen in de juiste volgorde op het statief.
7. Het statief wordt gereinigd en gemonteerd.

6. BALKOP REINIGEN

1. Vermijd direct contact van de kogelkop met het zand. Dit kan de functie van de kogelkop beschadigen.
2. Veeg de kogelkop schoon met een droge doek.
3. Aangezien de kogelkop gemaakt is van precisie onderdelen en er in de fabriek lijm is geïnjecteerd in

sommige verbindingen, is het niet aan te raden om de kogelkop onderdelen te demonteren voor het
reinigen.


