
 

 

     GIRAFA PARA ESTUDIO GREIKA          
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
Agradecemos a escolha deste produto Greika. Pensando nas complexidades do Mercado Brasileiro, selecionamos para você este produto de alta qualidade, fácil utilização e durabilidade. 
Para maximizar as possibilidades de uso e a utilização apropriada deste Sistema, recomendamos fortemente que este manual seja lido sempre que necessitar a utilização de suas 
funções. 

ALERTAS PRELIMINARES 
1. Não utilize este equipamento em locais molhados e não exponha à chuva. Após o uso guarde o equipamento em local seco e arejado.  

2. Evite as mudanças bruscas de temperatura e umidade, mantendo o equipamento longe de aquecedores, ar condicionado, fornos e outras fontes de energia 
fria ou quente. Ao guardar o equipamento não permita o acesso de poeira e umidade. 

3. Evite quedas ou colisões bruscas. 
4. Não deixe o equipamento ao alcance de crianças. 

5. Cheque a voltagem da tomada antes de ser ligado, seu equipamento pode ser 110 ou 220v. 
6. Para maximizar a durabilidade deste produto, use-o apenas para seu proposito especifico, em sessões de foto e vídeo. 

INTRODUÇÃO GERAL 
A Girafa PK Greika é um sistema de suporte de equipamentos de iluminação para uso em sessões de vídeo e foto. Pode ser usado com softbox, iluminadores e flashes de Estúdio. 

A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO 
A Girafa PK Greika é composta dos seguintes itens: 

 

 
 

 

 

Tripé de iluminação com parafuso macho ¼”. T 
altura máxima 2,4m 

Braço Boom com bolsa de areia, terminação inferior anel de fixação, terminação 
superior parafuso macho ¼”.Extensão mínima 75cm. Extensão máxima 135cm 

 
GUIA DE OPERAÇÕES 

Remova os itens de suas caixas e identifique cada parte. 
Monte o tripé de iluminação: gire sentido ante horário a borboleta localizada na iniciação das pernas para permitir a sua abertura. Abra as 
pernas do tripé até que todas estejam firmes sobre superfície de trabalho. Gire a borboleta no sentido horário para travar as pernas em 
posição. Gire a borboleta inferior da coluna central do tripé para permitir a sua extensão, facilitando assim a instalação do Boom. Após 
atingir a altura desejada, gire a borboleta no sentido horário para travar a coluna central na altura desejada. Para elevar as outras sessões 
da coluna central, a mesma operação pode ser repetida até a altura máxima de 2,40mts. IMPORTANTE: Para garantir maior estabilidade 
do conjunto certifique-se que uma das pernas do tripé está alinhada com o braço Boom. Antes de finalizar a montagem do tripé certifique-
se que todas as borboletas está devidamente firmes em posição e a posição está segura. 
Monte o Braço Boom: a embalagem deste produto contem 03 partes: haste de suporte, articulador e bolsa de areia. Siga os passos 
conforme as imagens a seguir: 

  

 

 
 

Insira a haste suporte em duas das perfurações 
do articulador atravessando-o, como mostra a 
figura. Usando a manivela, trave a posição. 
Repita a operação ate atingir a posição ideal 
para sua necessidade. 

Usando o encaixe lateral do articulador, gire a 
borboleta no sentido anti-horário para permitir a 
inserção do encaixe sobre a ponta superior do 
tripé de iluminação. Após o encaixe gire a 
borboleta no sentido horário para travar em 
posição 

Para instalar a bolsa de areia na haste do 
Boom, articule o hook de encaixe inserindo-o 
no anel suporte na terminação inferior da 
haste. Use areia ou outro tipo de peso 
incrementável (não incluso) caso necessário 
para obter o equilíbrio exigido pelo seu 
equipamento 

 

 
GARANTIA LIMITADA 6 MESES 

 

 


