CAMERA

SYSTEMS
patented

een evolutie op het gebied van cameratransport
Hartelijk dank voor je aankoop van een Cotton Carrier-camerasysteem! We vertrouwen erop dat je tevreden zult zijn met het
comfort en de veiligheid van het systeem, dat je in staat stelt vrij te bewegen zonder dat de heen en weer zwaaiende nekband van
je camera vervelende nek- en schouderpijn veroorzaakt. Volg deze korte, eenvoudige instructies om onmiddellijk de superieure
eigenschappen van je Cotton Carrier te kunnen benutten!

tips voor een
goede pasvorm

Schroefplaatje

verstel de hoogte
verstel de hoogte met
de gespbanden aan met het klittenband
de voorzijde aan de achterzijde

1. Doe het cameravest om en verstel de
pasvorm met behulp van de gespen aan de
voorzijde en de klittenbandbevestigingen aan
de achterzijde. Je Cotton Carrier moet zo hoog
om je borstkas zitten als op de afbeelding. ZORG
DAT DE BAND OM DE BORST STEVIG ZIT!

2. Draai de bevestigingsschijf vast in de ¼"
statiefaansluiting van je camera met
behulp van het schroefplaatje. ZORG DAT
DE SCHIJF GOED VAST ZIT! Controleer
regelmatig of dit nog steeds het geval is!

camerazekeringen
beschermen tegen
vallen
verstel de gespbanden op de borst
voor een comfortabele, stevige pasvorm

4. Houd je camera boven het bevestigingspunt
van Lexan op de camerahouder zoals te zien is
op de afbeelding en schuif de bevestigingsschijf
omlaag in de sleuf. Als je de camera nu verticaal
laat hangen, zul je merken dat deze stevig is
'vergrendeld' in de sleuf.
D-ringen

3. Zorg dat de pijl op de bevestigingsschijf
in de richting van de lens wijst. Zo weet je
zeker dat je de camera in een hoek van 45
graden in de Cotton Carrier plaatst.

Voor alle systemen van Cotton Carrier,
dus ook de camerahouder en Carry-Lite,
geldt een beperkte garantie voor de
gehele levensduur. Op alle andere
producten is een beperkte garantie van
één (1) jaar van toepassing. Raadpleeg
onze website en FAQ-pagina voor meer
informatie.

5. Bevestig het zijvak met behulp van de
klittenbandvlakken aan de camerahouder
voor extra veiligheid. Je kunt het zijvak
ook aan je riem of aan de tailleband van
je camerarugtas bevestigen.

Correct bevestigde

Als je een statief gebruikt,
kun je overwegen onze
universele statiefadapterplaat
te kopen. Deze is geschikt voor de meeste
statiefsystemen, zodat je je camera
razendsnel van de Cotton Carrier op je
statief kunt bevestigen!

Lensstabilisatieband

Splitring

Camerazekeringen

6. Gebruik de lensstabilisatieband en de
camerazekeringen voor volledig veilige
bevestiging. Bevestig de splitring aan de
sleuf voor de nekband van je camera en
clip de camerazekering hieraan en aan de
D-ring op de camerahouder vast.

Op de Video-pagina van onze website vind je 'How to ﬁt and use your Cotton Carrier', een gedetailleerde video waarin
gedemonstreerd wordt hoe je je Cotton Carrier het beste kunt aantrekken en vastzetten.
Graag ontvangen we jouw feedback en foto's van jezelf in actie met je Cotton Carrier! Je kunt ons altijd mailen op
feedback@cottoncarrier.com. Wil je jouw commentaar delen met de hele wereld? Stuur ons een foto van jezelf met je Cotton
Carrier en een interessant verhaal, dan doen wij ons best om die op onze Blog-pagina te zetten. Bedankt dat je je hebt
aangesloten bij de Cotton Carrier-evolutie!
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Gebruik van de schuine bevestigingsschijf (Pro-Pac)
* dit gedeelte is alleen bestemd voor klanten die de Cotton Carrier gebruiken in combinatie met een full body Pro Series-camera of batterijgripcamera!

De schuine bevestigingsschijf is speciﬁek
ontwikkeld voor professionele full body
camera's EN camera's met
batterij-/portretgrip.
Schroef de bevestigingsschijf met behulp
van het bijgeleverde schroefplaatje STEVIG
onder in je camera met de pijl wijzend naar
de lens.
Schouderbanden losjes
aangespannen om
schokken te absorberen

Als je de camera aan je Cotton Carrier
draagt, is het essentieel dat de lens tegen
je lichaam rust om te voorkomen dat je de
Cotton Carrier en je camera belast.

Lens moet tegen
lichaam rusten om
het gewicht van de
camera op te vangen

Als je je Cotton Carrier in actieve situaties gebruikt,
bijvoorbeeld tijdens het mountainbiken, skiën of
wandelen, is het belangrijk om de lensstabilisatieband te gebruiken om
de camera nog meer te stabiliseren. Gebruik ook je CAMERAZEKERINGEN
voor absolute bescherming van je camera.

Camerazekering

Lensstabilisatieband

Cotton Carry-Lite Instructies
1 Katoenen gordel
2 Zijvak
3 Schouderband
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4 Camerazekering

2 Bevestig het zijvak 2 aan de katoenen gordel 1 door het
klittenband los te maken en rond het daarvoor bedoelde gedeelte
van de gordel te wikkelen. Zet het dubbel vast met het kortere
klittenband.

5 Standaard bevestigingsschijf

(voor camera's met een gewone body)

6 Schuine bevestigingsschijf
(voor pro-series- en
batterijgripcamera's)

5
6

1

2

1 Bevestig de schuine bevestigingsschijf 6 als je een batterijgripof pro-series-camera hebt OF de standaard bevestigingsschijf 5
aan de onderzijde van je camera. De pijl moet op zowel de schuine
als de standaard schijf in de richting van de cameralens wijzen.
Zorg dat de schijf HEEL stevig is vastgedraaid en controleer
regelmatig of deze niet is losgeraakt.

3 Pas de omvang van de katoenen gordel 1 aan en klik deze rond
je taille met de gesp.
4 Pas de lengte van de schouderband 3 aan zodat deze naar wens
om één van je schouders past.
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5 Bevestig de meegeleverde ronde splitring aan de sleuf voor de
nekband van je camera en bevestig vervolgens de camerazekering
4 aan de stalen D-ring op de schouderband. Nu kun je je camera
comfortabel en veilig dragen!
Ga voor informatie over het gebruik van je Cotton Carrier met een statief of
over de behandeling en reiniging van je Cotton Carrier naar onze website,
www.cottoncarrier.eu. Ga naar de link INSTRUCTIONS en de pagina met veelgestelde vragen (FAQ's).

