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Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V
případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím
kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění
 Řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Porušení pravidel
bezpečnosti na cestách, jako například zanedbání povinnosti „jet opatrně“
apod. je protizákonné a může způsobit nehodu nebo zranění.
– Neovládejte toto zařízení během řízení.
 Nainstalujte přístroj správným způsobem.
 Nainstalujte přístroj správným způsobem podle pokynů v tomto návodu.
Pokud není přístroj správně nainstalován, může dojít k nehodě.
 Nainstalujte přístroj bezpečně pomocí dodávaných dílů příslušenství. Použití
jiných než dodávaných dílů může poškodit vnitřek tohoto přístroje nebo
způsobit uvolnění dílů. V důsledku toho může dojít k nehodě.
 Nerozebírejte ani neupravujte (s výjimkou likvidace). Jinak může dojít k
nehodě.
 Neinstalujte tento přístroj do míst, kde by mohl překážet v řízení. Jinak může
dojít k nehodě. Zajistěte, aby bylo možno správně ovládat páčky, brzdy apod.
 Neinstalujte tento přístroj do míst, kde by mohl překážet ve výhledu dopředu,
v souladu s místními předpisy. Bránění ve výhledu dopředu může způsobit
nehodu nebo zranění.
 Nenechávejte fotoaparát namontovaný na kole. Pokud byste jej ponechali v
místě vystavenému působení přímého slunečního světla, vysoké teploty,
vlhkosti nebo prachu, mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo úniku
elektrolytu z baterie, což by mohlo způsobit zranění.
 Připevněte fotoaparát pevně ke kolébce. Pokud jej nepřipevníte pevně ke
kolébce, může upadnout a způsobit nehodu nebo zranění. Zajistěte, aby byl
přístroj pevně připevněn.
 Nainstalujte kolébku pevně. Zajistěte, aby byly dodrženy pokyny v tomto
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návodu týkající se bezpečné instalace kolébky na řídítka. Pokud tak neučiníte,
může kolébka odpadnout a způsobit nehodu nebo zranění.
 Mějte na paměti hmotnost zařízení, které lze namontovat. Pokud namontujete
zařízení přesahující podporovaný limit hmotnosti, může toto zařízení
odpadnout a způsobit zranění.
 Některé skvrny, škrábance a poškození se mohou vyskytnout u montážního
zařízení v důsledku vibrací, otřesů, pádu, tepla, přímého slunečního světla,
nečistot, jemných kamenných částeček, prachu, deště, vody apod. Používejte
montážní zařízení ve vhodném prostředí.
 Tento přístroj je navržen pro použití na kole. Nemontujte jej na nic jiného, než
na řídítka kola.
 Upevněné zařízení nemusí v důsledku vibrací správně fungovat.
Obrázky uvedené v tomto návodu k obsluze se mohou lišit od skutečného
vzhledu výrobku.
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Zkontrolujte dodávané položky
(viz obr. )
 Kolébka pro kolo
 Montážní polštářky (A/B/C, 2 z každého druhu)
 A, B a C mají odlišné tloušťky upínacího profilu.
 Montážní polštářky A, B a C mají své kódy jednotlivě vytištěny uprostřed strany s
prokladovým papírem.

 Přizpůsobovací proužky (široký/tenký, 1 z každého druhu)
 Šestihranný klíč
 Návod k obsluze (tento dokument)
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.







Upínací profil
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Natištěné kódy
A, B nebo C.









Podložka



Prokladový papír
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Přední





Kolébka



Přizpůsobovací proužek
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Montážní
knoflík
fotoaparátu

Montážní
šroub
fotoaparátu



Montážní
šroub
fotoaparátu

Vodotěsné
pouzdro

Montážní
knoflík
fotoaparátu
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Přizpůsobovací
proužek
Kolébka
Montážní polštářek
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Řídítka
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Obrázek
kompletní
instalace
kolébky

Obrázek ze směru


Montážní polštářek

Přizpůsobovací proužek
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Připevnění (viz obr. -)
 Připevněte montážní polštářek  ke kolébce.
 Otevřete kolébku.
Odstraňte šroub kolébky pomocí šestihranného klíče 
(obr. -).
Poznámka
 Neztraťte podložku (obr. -).

 Vyberte velikost montážního  polštářku.
Aniž byste vyjmuli prokladový papír, připevněte montážní
polštářek ke kolébce a určete vhodnou velikost montážního
polštářku dočasným připevněním k řídítkům.
Reference

Průměr řídítek

Montážní polštářek

26 mm – 32 mm
(1 1/16 – 1 5/16 in)

A

24 mm – 26 mm
(31/32 – 1 1/16 in)

B

22 mm – 24 mm
(7/8 – 31/32 in)

C

Kód A, B nebo C je vytištěn na vnějším povrchu (strana s
podkladovým papírem) každého montážního polštářku jednotlivě.
 Připevněte montážní polštářky  (obr. -).

 Rozmyslete si polohu instalace.
Vyberte místo, kde nebude přístroj překážet řízení nebo funkcím
kola.
Poznámka
 Nainstalujte na vodorovnou část řídítek, kde je neměnná tloušťka.
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 Nainstalujte kolébku na řídítka.
Nainstalujte kolébku na řídítka.
Rozmyslete si úhel kolébky a připevněte ji k řídítkům (obr. -).
Nakonec ji zajistěte dotažením šroubu pomocí šestihranného klíče
 (obr. -).
Pokud nelze kolébku pevně připevnit
 Zkontrolujte velikost montážních polštářků  a to, zda jsou správně
namontovány na kolébce.
 Vložte přizpůsobovací proužek  mezi kolébku a řídítka (obr. -). Další
podrobnosti najdete v části „Pokud nelze kolébku pevně připevnit k řídítkům“.

 Připevněte fotoaparát ke kolébce.
Doporučujeme, abyste k fotoaparátu a řídítkům připevnili řemínek,
aby nedošlo k pádu fotoaparátu.
Vyrovnejte otvor pro šroub stativu na fotoaparátu s montážním
šroubem pro fotoaparát na kolébce a pak zajistěte fotoaparát
otáčením montážního knoflíku fotoaparátu (obr. -).

Připevněte ke kolébce videokameru Sony Action Cam.
Před připevněním ke kolébce nainstalujte videokameru Action
Cam do vodotěsného pouzdra.
Vyrovnejte otvor pro šroub stativu na vodotěsném pouzdře s
montážním šroubem pro fotoaparát na kolébce a pak zajistěte
vodotěsné pouzdro otáčením montážního knoflíku fotoaparátu
(obr. -).
Poznámka
 Montážní zařízení nemusí v důsledku vibrací apod. fungovat správně.
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Jak nastavit úhel montážní desky (obr. )
Stiskněte a podržte tlačítko na levé straně kolébky a nastavte úhel.

Pokud nelze kolébku pevně připevnit k řídítkům
Kolébku lze pevně připevnit k řídítkům pomocí přizpůsobovacího proužku .
Podle následujících kroků připevněte kolébku k řídítkům pomocí
přizpůsobovacího proužku. Pokud kolébku nepřipevníte správně, může
prasknout.

 Otevřete kolébku (obr. -).
Podrobnější informace o použití montážního polštářku  najdete
v postupu .
 Připevněte přizpůsobovací proužek  (obr. -).
Použijte tenký nebo široký přizpůsobovací proužek, nebo je
použijte oba překryté, v závislosti na tloušťce řídítek.
 Opatrně vyrovnejte a připevněte přizpůsobovací proužek  k
řídítkům (obr. -).
 Dotáhněte šroub šestihranným klíčem  a zajistěte kolébku na
řídítkách (obr. -).
Poznámka
 Pod díl označený * nepřiskřípněte přizpůsobovací proužek nebo jakýkoli cizí předmět.
Kolébka by se mohla poškodit.
Obrázek kompletní instalace kolébky (obr. )
 Přizpůsobovací proužek nebo cizí předmět by neměly být přiskřípnuty v této části.
 I když je přizpůsobovací proužek v této části uvolněný, nepředstavuje to žádný problém.
 Přizpůsobovací proužek je přiskřípnutý.
Obrázek zobrazuje instalaci na řídítka o průměru 24 mm.
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Technické údaje
Rozsah podporovaných průměrů řídítek
22 mm – 32 mm (7/8 – 1 5/16 in)
Podporovaná hmotnost zařízení
Hmotnost
200 g nebo méně

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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