CANON-STATIEFGREEP

HG-100TBR

D

Handleiding voor ervaren gebruikers

Inleiding
De statiefgreep HG-100TBR is een handgreep waarmee u foto's
kunt nemen terwijl u de camera bedient met de aangesloten
draadloze afstandsbediening BR-E1. De poten kunnen uit de greep
worden getrokken om te gebruiken als statief. Met de meegeleverde
microfoonhouders kunt u een externe microfoon, zoals een stereomicrofoon (apart verkrijgbaar), bevestigen aan een camera zonder
flitsschoen. De microfoonhouders kunnen ook worden gebruikt bij
camera's die verticale filmopnamen kunnen maken.

Lees het volgende voor gebruik van het apparaat
Om ongelukken te voorkomen, lees eerst de "Veiligheidsmaatregelen"
(pag.3).
Lees deze handleiding ook zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat
u de statiefgreep correct gebruikt.
Lees ook de instructies voor de draadloze afstandsbediening BR-E1.

Meegeleverde accessoires
zz Draadloze afstandsbediening BR-E1
zz Polsbandje
zz Microfoonhouder L
zz Microfoonhouder S

* Zorg dat u de meegeleverde accessoires goed bewaard.

De statiefgreep kan met de volgende camera's worden gebruikt
De statiefgreep kan met de volgende camera's worden gebruikt (vanaf
oktober 2019).
zz PowerShot G5 X Mark II
zz EOS M200
zz EOS M6 Mark II

zz PowerShot G7 X Mark III
zz EOS M50

* Raadpleeg de instructies van uw camera voor meer informatie over de
compatibiliteit van camera's die in en na oktober 2019 zijn uitgebracht met de
HG-100TBR.
ooDit product kan belastingen tot 1 kg weerstaan. Zorg ervoor dat de
gemonteerde camera, lens, enz. niet meer dan 1 kg wegen. Als dit
gewicht wordt overschreden terwijl het product wordt gebruikt, kan dat
leiden tot productbreuk.

2

Symbolen en afspraken die in deze
handleiding worden gebruikt
Pictogrammen in deze handleiding
(pag. **) : Referentiepaginanummers voor meer informatie.
: Waarschuwingen om mogelijke problemen bij de bediening
te voorkomen.
: Aanvullende informatie.

Veiligheidsmaatregelen
Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te
kunnen gebruiken.
Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de
gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.

WAARSCHUWING

Hiermee wordt gewezen op het risico van
ernstig letsel of levensgevaar.

ooHoud het product buiten bereik van jonge kinderen.
Een draagriem rond de nek van een persoon wikkelen kan leiden tot verwurging.
De onderdelen zijn gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Roep onmiddellijk
medische hulp in als ze worden ingeslikt.
ooDemonteer of wijzig het product niet.
ooStel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
ooGebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of
verfverdunner om het product schoon te maken.

VOORZICHTIG

 iermee wordt gewezen op het risico van
H
letsel.

ooLaat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem
hoge of lage temperaturen.
Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel
veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.
ooDe draagriem is alleen bedoeld voor gebruik op het lichaam. Wanneer u de
draagriem met een bevestigd product aan een haak of ander voorwerp hangt,
kan het product beschadigd raken. Schud daarnaast niet met het product en
stel product niet bloot aan harde schokken.
ooRaak geen onderdelen aan de binnenkant van het product aan. Zorg dat uw
vingers niet bekneld raken bij het openen/sluiten van de poten van het statief.
Dit kan letsel veroorzaken.
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Controlelijst
(4)
(1)

(5)
(9)
(7)

(2)

(6)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bevestigingspunt camera
Draadloze afstandsbediening
BR-E1
Bevestigingspunt draagriem
Statiefschroef
Bevestigings-/verwijderingswiel

(8)

(6)
(7)

Behuizing
Ontgrendelingsknop linkerzijde/
rechterzijde
(8) Rechterpoot
(9) Ontgrendelingsknop voorzijde/
achterzijde
(10) Linkerpoot

Meegeleverde accessoires
(12)
(11)
(11) Microfoonhouder L
(12) Microfoonhouder S
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(10)

Voorbereiding
Het polsbandje bevestigen
zz Bevestig het meegeleverde polsbandje aan het bevestigingspunt
voor de draagriem op de behuizing van de statiefgreep.

De camera en de BR-E1 koppelen
zz Raadpleeg de instructies van uw camera en de BR-E1.

De BR-E1 bevestigen
zz Druk de BR-E1 schuin omhoog in de behuizing van de statiefgreep
(het rubberen gedeelte) (①).
zz Zodra de BR-E1 in de behuizing is gedrukt, plaatst u de onderkant in
de behuizing van de statiefgreep (②).

5

Voorbereiding

De BR-E1 verwijderen
zz Plaats uw vinger zoals aangegeven bij de BR-E1 (uitsparing voor
riempje) (①) en trek naar buiten om te verwijderen (②).

ooPlaats uw vinger niet in de uitsparing voor het riempje nadat u de BR-E1
heeft verwijderd.
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De hellingshoek van het bevestigingspunt camera aanpassen
De hellingshoek van het bevestigingspunt van de camera aanpassen
zz Houd de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde ingedrukt.
zz Het bevestigingspunt van de camera kan om de 15° worden vastgeklikt.
zz Nadat u de juiste hoek hebt gevonden, laat u de knop los.
0°

45°

90°

Bevestigingspunt camera draaien
zz Houd de ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde ingedrukt.
zz Het bevestigingspunt van de camera kan om de 90° worden vastgeklikt.
zz Nadat u de juiste hoek hebt gevonden, laat u de knop los.
90°

90°

90°
90°

ooAls de camera op het bevestigingspunt voor de camera is bevestigd,
houdt u de camera vast voordat u het bevestigingspunt van de camera
kantelt of draait om te voorkomen dat u uw vinger knelt of de camera
laat vallen.
ooVoordat u de rotatiehoek voor/achter of links/rechts aanpast, moet u
ervoor zorgen dat uw vingers de beweging niet belemmeren zodat ze
niet bekneld raken.
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Een camera bevestigen
Horizontale opnamen
zz Plaats het camerabeeldscherm en het BR-E1-knoppenpaneel
in dezelfde richting en plaats vervolgens de statiefschroef in de
aansluiting voor het statief op de camera (①).
zz Draai het bevestigings-/verwijderingswiel om de camera vast te
zetten (②).

zz Om de camera te verwijderen, volgt u deze stappen in omgekeerde
volgorde.

Verticale opnamen

de camera met de
1Bevestig
monitor in dezelfde richting als de
rechterpoot (pag.4).

zz Draai het bevestigings-/
verwijderingswiel om de camera vast
te zetten.
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Een camera bevestigen

het bevestigingspunt
2Draai
voor de camera zo dat het

camerabeeldscherm en het BR-E1knoppenpaneel in dezelfde richting
staan.

het bevestigingspunt voor
3Kantel
de camera 90°.

-E1
BR

zz Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in
omgekeerde volgorde.
ooBevestig een camera als deze is uitgeschakeld.
ooZorg ervoor dat u de camera goed vastmaakt aan het bevestigingspunt
voor de camera, zodat deze niet loskomt van de camera.
ooPlaats eventuele batterijen of geheugenkaarten in de camera voordat u
ze aan het bevestigingspunt voor de camera bevestigt.
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De statiefgreep vasthouden om opnamen te
maken
zz Doe het polsbandje om uw pols zoals afgebeeld voordat u de
statiefgreep vasthoudt.
zz Druk op de knoppen van de BR-E1 om te beginnen/stoppen met het
maken van opnamen.

s
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ooBevestig het meegeleverde polsbandje op een juiste manier aan het
bevestigingspunt voor de draagriem van de statiefgreep.
ooProbeer de statiefgreep niet vast te houden of te dragen aan het
polsbandje.
ooAls de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde of de
ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde niet volledig is teruggedraaid,
is het bevestigingspunt voor de camera niet vastgezet.
Controleer of de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde of de
ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde volledig is teruggedraaid.
Als de ontgrendelingsknop niet volledig is teruggedraaid, verplaatst u het
bevestigingspunt voor de camera tot de knop terugdraait.
ooAfhankelijk van de camera kan het veranderen van de hoek de camera
uit balans brengen.
Stel de camera in op hoeken waar de camera stabiel staat (pag.7).

Een camera op een statief plaatsen voor
opnamen
zz Druk de linker- en rechterpoot naar buiten zoals afgebeeld.
zz Open de linker- en rechterpoot helemaal.
zz Pas op dat u uw vingers niet tussen de poten knelt.

zz Druk de linker- en rechterpoot van het statief zo ver mogelijk naar
buiten.
zz Zorg ervoor dat het statief op een vlakke ondergrond staat en niet
wiebelt zodat het statief niet omvalt.
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Een camera op een statief plaatsen voor opnamen

zz Voor verticale opnamen stelt u het bevestigingspunt van de camera
in zoals hieronder aangegeven.

ooGebruik de camera niet als statief voor opnamen als het statief kan
omvallen, zoals bij omstandigheden met veel wind of bij trillingen.
ooHet wordt aanbevolen om de BR-E1 te verwijderen en opnamen met de
afstandsbediening te maken (pag.6).
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Een externe microfoon bevestigen
Als uw camera geen flitsschoen voor een externe microfoon heeft, kunt
u deze bevestigen aan de microfoonhouders. Zelfs als uw camera wel
een flitsschoen heeft, moet u de microfoonhouders gebruiken als u
geluid van het bedienen van de camera of lens wilt vermijden.

Als u horizontale opnamen maakt

de camera zoals
1Bevestig
aangegeven (pag.8).

microfoonhouder L in het
2Plaats
bevestigingspunt voor de camera.

de externe microfoon op
3Bevestig
microfoonhouder L.

zz Raadpleeg de instructies van de
externe microfoon voor het bevestigen
van de microfoon.
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Een externe microfoon bevestigen

het koppelstuk van de externe
4Sluit
microfoon aan op de externe
microfoon-IN-aansluiting op de
camera.

zz Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in
omgekeerde volgorde.
ooBevestig geen andere onderdelen dan een externe microfoon op
microfoonhouder L.
ooOm de externe microfoon uit microfoonhouder L te verwijderen, moet
eerst het koppelstuk van de externe microfoon worden losgekoppeld.
ooWanneer u de microfoonhouder L uit het bevestigingspunt voor de
camera haalt, controleert u of u de houder niet in de richting van
personen of een muur trekt.
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Een externe microfoon bevestigen

Als u verticale opnamen maakt

de camera zoals
1Bevestig
aangegeven (pag.8).

-E1
BR

microfoonhouder S in
2Plaats
microfoonhouder L.

zz Plaats de microfoonhouder S niet
verkeerd om.

microfoonhouder L in het
3Plaats
bevestigingspunt voor de camera.

de externe microfoon op
4Bevestig
microfoonhouder S.

zz Raadpleeg de instructies van de
externe microfoon voor het bevestigen
van de microfoon.
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Een externe microfoon bevestigen

het koppelstuk van de externe
5Sluit
microfoon aan op de externe
microfoon-IN-aansluiting op de
camera.

zz Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in
omgekeerde volgorde.
ooBevestig geen andere onderdelen dan een externe microfoon op
microfoonhouder S.
ooOm de externe microfoon uit microfoonhouder S te verwijderen, moet
eerst het koppelstuk van de externe microfoon worden losgekoppeld.
ooWanneer u de microfoonhouder L uit het bevestigingspunt voor de
camera haalt, controleert u of u de houder niet in de richting van
personen of een muur trekt.
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Specificaties

De microfoonhouders opbergen
Wanneer u de microfoonhouders niet gebruikt, bergt u de
microfoonhouder L en de microfoonhouder S op zoals afgebeeld.

Specificaties
Formaat/gewicht
Formaat... Als een greep: Ca. 38,6 mm (B) × 190,0 mm (H) × 43,4 mm (D)
Als een statief: Ca. 172,4 mm (B) × 148,5 mm (H) × 174,1 mm (D)
Gewicht... Ca. 179 g (behuizing en BR-E1)/
Ca. 163 g (alleen behuizing)
zz Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de testnormen van
Canon.
zz De specificaties en de vormgeving van het product kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

17

De beschrijvingen in deze instructiehandleiding dateren van augustus 2019. De
meeste recente versie van de instructiehandleiding vindt u op de website van
Canon.
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