MANUÁL

Dive Housing
EXTRÉMNE ODOLNÝ A
VODOTESNÝ DO HĹBKY 197’
(60M).

/ Čo je v balení
STANDARD BACKDOOR +
STANDARD BACPAC BACKDOOR
Vodotesné zadné dvierka pre použite s
BacPac™alebo bez BacPac™
príslušenstva.
DIVE HOUSING
Určený pre hĺbkové potápanie a
extrémne aktivity.

HOUSING LENS COVER
Chráni šošovku obalu pred
poškriabaním špinou a vonkajšími
vplyvmi.

SKELETON BACKDOOR +
SKELETON BACPAC BACKDOOR
Dovoľuje optimálne zachytávanie
zvuku počas nízkych rýchlostíach a
prístup k pripojenému LCD Touch
Bacpac (predávaný samostatne). Nie
je vodotesný.

/ Otváranie Dive Housing

Krok 1
Uchyťte obal
ľavou rukou

Krok 2
Umiestnite palec
pravej ruky na
ľavú stranu šípky
a ukazovák tesne
pod západku.

Krok 3
Spojte prsty
dokopy a
posuňte šípku
do pravej
strany.

Krok 4
Prstami vytiahnite
západku do hora,
aby ste ju uvoľnili z
obalu.
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/ Zatváranie Dive Housing

Krok 1
Umiestnite GoPro
dovnútra obalu.

4

Krok 2
Zatvorte zadné
dvierka obalu.

Krok 3
Zaveste západky
do drážky na
zadné vrátka..

Krok 4
Zatlačte
na
západku, kým
nezapadne na
svoje miesto.

/ Dôležité bezpečnostné a manipulačné informácie
VAROVANIE: Neschopnosť sa správne starať o svoj Dive housing môže
vyústiť v úniky, ktoré by mohli poškodiť alebo zničiť váš fotoaparát. Vaša
záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou v dôsledku chyby užívateľa.
ČISTENIE ŠOSOVKY
Vyčistite šošovku obalu bezprostredne potom, ako prichádza do styku s
čímkoľvek, čo môže spôsobiť škvrnu, vrátane atramentu, make-upu, špiny,
potravín alebo mlieka. Šošovku opatrne utierajte mäkkou, vlhkou handričkou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť, rozpúšťadlá,
alkohol, čpavok, alebo čokoľvek drsné čo by mohlo poškodiť šošovku.
OCHRANA KAMERY PRED POŠKODENÍM VODOU
Je veľmi dôležité, aby ste udržiavali gumové tesnenie krytu čisté. Jediný vlas alebo
zrnko piesku môže viesť k úniku a poškodiť váš fotoaparát. Pre čistenie tesnenia,
vyberte kameru z puzdra, opláchnite obal v sladkej vode a nechajte vyschnúť (sušenie
s látkou môže zanechať nečistoty a ohroziť tesnenia). Po použití obalu v slanej vode,
vždy pamätajte na opláchnutie čistou vodou, aby sa prechádzalo korózii.
5

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO
VRGA s.r.o., Ortútska cesta 143/92, 974 05 Malachov
Sklad:
VRGA s. r. o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt:
info@vrga.sk; +421 917 174 495; www.vrga.sk
facebook.com/VRGA.s
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