Alcance da Girafa
A Girafa Black River pode ser rotacionada 75 graus no sentido horário e 75 graus no sentido anti-horário.
A PONTEIRA da Girafa Black River pode atingir uma altura de aproximadamente 3350mm, desde que a
HASTE TELESCÓPICA do Tripé Base 50 esteja totalmente estendida.
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altura máx. aprox.: 3350mm

Guia do Usuário

Garantia
A Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. nos limites xados neste certicado,
assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identicado, garantia contra
qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão
da nota scal ao primeiro consumidor.
Limita-se a responsabilidade da Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. em
substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em
condições normais de uso. A presente garantia cará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual
de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.
Obriga-se a Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda., a prestar o serviço de
reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Mako localizada em sua sede em Rio NegroPR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas
despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Mako. Se o produto for transferido no
período de garantia, esta cará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu
prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia
somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de
Serviços de Conserto.

The Standard for Lighting.

Suporte

Fixando um Equipamento na Ponteira

O Tripé Base 50 foi desenvolvido especialmente para ser usado com a
Girafa Black River. Para xa-la ao Suporte proceda da seguinte forma:
1º Introduza o pino de encaixe Ø1.1/8" da Girafa Black River na
ponteira da haste telescópica do Tripé Base 50 conforme (g. 1).
2º Gire a manopla T no sentido horário para xar o conjunto (g. 2).

1º Conforme (g. 4) ou (g. 5), introduza na extremidade da PONTEIRA o Pino de encaixe Duplo 5/8" que acompanha o produto.
2º Gire a manopla T no sentido horário para xar.
3º Fixe o Equipamento ao pino de encaixe Duplo 5/8"
4º Utilize as presílhas da HASTE PARALELOGRAMO para prender o cabo de energia do Equipamento.
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1º Preencha a Embalagem plástica com “areia seca” procurando manter um formato cilíndrico.
2º Coloque Embalagem plástica já preenchida com a areia seca dentro do Saco am de obter um peso de aproximadamente 2,5kg.
3º Use o cadarço para fechar o Saco e instale o Mosquetão nas argolas de sustentação (g. 6).
4º Repita a operação para os outros três CONTRAPESOS.
5º Abra o Mosquetão de cada CONTRAPESO e pendure no Suporte da HASTE PARALELOGRAMO (g. 7).

Ponteira
1º Una todas as peças observando a sequência (g. 3).
2º Com a chave xa 19 que acompanha o produto
aperte a porca sextavada o suciente para dar rmeza
ao conjunto sem travar o movimento de giro da PONTEIRA.
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