
 MANUAL DE INSTRUÇÕES 

CABEÇA PARA VÍDEO S6 
 

 

 
A placa de engate rápido vem com parafusos de 
rosca 1/4” e 3/8”. O parafuso que não estiver 
sendo usado pode ser fixado por baixo da parte 
superior da cabeça (f). 

 

Para remover a placa de engate rápido, destrave 
a alavanca (e) e pressione o botão de segurança 
(l). Fixe a placa na base da câmera apertando o 
parafuso e encaixe novamente no sentido 
conforme mostra a figura (a). 
 

 

 

Ajuste de tilt: gire a alavanca lateral 
(t) no sentido anti-horário para liberar 
o movimento de inclinação vertical e 
ajuste o botão de regulagem “fluid 
drag control” (r) com a câmera 
montada na cabeça, para encontrar a 
tensão mais adequada. 

 

Ajuste de contrabalanceamento: 
com a câmera montada no engate 
rápido, posicione a placa para 
encontrar o melhor equilíbrio e trave a 
alavanca tilt (t). Coloque o botão (c) 
“posi-step counterbalance” em 0. 
Segurando a manopla, libere a 
alavanca tilt (t) e gire o botão para 
posição 1. Movimente a manopla 
lentamente para cima e depois para 
baixo, ativando o sistema interno de 
molas e verifique se a câmera fica 
bem equilibrada na posição vertical. 
Se necessário, repita a operação 
ajustando para 2 ou 3. 

 

 

 
Ajuste pan:  

A alavanca panorâmica (p) permite a trava 
do movimento de rotação. 
Atenção: evite fazer o movimento 
panorâmico com a alavanca semi - travada, 
para não danificar os componentes internos, 
o que pode afetar a suavidade do 
movimento. 
Manopla: 

A manopla (m) de comprimento regulável 
pode ser instalada do lado esquerdo ou 
direito da cabeça. 

 
Nível de bolha: 

Para iluminar o nível, pressione o botão (i). 
 A luz desliga automaticamente depois de 
um tempo. 
Troca de bateria:  

Remova a S6 do tripé e vire de cabeça para 
baixo. Com a ajuda da chave Allen, 
desaperte os dois parafusos (b) e puxe 
cuidadosamente o circuito para trocar a 
bateria (modelo CR1220). Prenda 
novamente o circuito e fixe a cabeça no 
tripé, certificando-se que está firme. 
 

Obrigado por escolher Benro! 
Por favor, leia as instruções gerais antes 
de usar o equipamento. 

 

Não ultrapasse o limite máximo de 

 6 kg de peso. 

 

 

Verifique sempre se as travas e 
dispositivos estão firmes antes de 
montar a câmera e ao filmar,  para 
evitar acidentes. 

 

 
Remova a câmera do tripé para 
transportar. 

 

 

Para sua segurança, não deixe o 
equipamento próximo a uma fonte de 
eletricidade e substâncias químicas 
corrosivas. 

 

 

Evite deixar a cabeça em alta 
temperatura durante muito tempo, 
como por exemplo exposto diretamente 
à radiação solar, ou dentro do carro 
debaixo de sol durante várias horas. 

 

Não utilize o produto em temperatura 
inferior a -20 º C ou superior a 70 º C. 
Não é recomendável usar na água do 
mar. 

 

Ao trabalhar em espaços públicos, 
deixe longe do alcance de crianças e 
tome cuidado para evitar acidentes.  

 

 

Após usar em ambientes com 
umidade, poeira, areia e vento, é 
recomendável limpar o equipamento 
com um pano macio e secar. Utilize 
detergente neutro e enxague com 
água, secando em seguida com um 
pano seco.  
Remova toda, areia, pó e sujeira das 
travas e partes móveis. 
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