
 

 
 

Базова опора для лазерного 

будівельного рівня AB-25 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
(копія оригіналу) 

В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації. 
 

Вступ 
Базова опора для лазерного будівельного рівня AB-25 підходить для встановлення лінійних і 
точкових лазерних рівнів. Можливість використання в якості підлогового штатива. Регулювання 
висоти з фіксацією для точного вирівнювання. Підходить для лазерних рівнів з різьбовим 
отвором 1/4 дюйми. Дозволяє регулювати прилад по висоті, виконуючи точне налаштування. 
 
Використання, зберігання, догляд 
Перед першим і подальшими використаннями: 

 застосовуйте опору відповідно до техніки безпеки і умов наміченої роботи; 

 при очищенні виробу не використовуйте агресивні до пластмаси і металів очисники (ацетон, 
кислоти, луги тощо). 

Зберігайте і транспортуйте опору в оригінальній або спеціальній упаковці в сухому місці 
при температурі від  -5 °С до +40 °С. Не зберігайте опору під прямими сонячними променями, 
поблизу джерел вологи, тепла і хімічних речовин. Уникайте контактів з твердими поверхнями. 

Базова опора для лазерного будівельного рівня AB-25 є нерозбірним виробом, 
категорично забороняється виконувати повне або часткове розбирання або зміну заводської 
конструкції. 
Увага: Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки та інші будь-які пошкодження, що 
сталися через неправильне використання опори. 
 
Гарантії виробника (постачальника) 
Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140,  
м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний  телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. 
Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону 
України «Про захист прав споживачів».  

 
Технічний паспорт 
 

Найменування параметра Значення 

Максимальна висота, мм 250 

Різьбове з’єднання, дюймів 1/4 

Вага нетто/брутто, г 150 / 190 

Дата виготовлення, виробник та його адреса вказані на упаковці виробу. Постачальник: 
ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-
00, (044) 369-33-03. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності  
10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, 
захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до 
плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних 
опадів. Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до 
правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Виріб не містить шкідливих 
для здоров’я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН». Виріб 
не підлягає обов'язковому декларуванню на відповідність технічним регламентам. Виріб пройшов 
добровільну сертифікацію і відповідає чинним вимогам та стандартам України. Виріб, який 
відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію 
(рециркуляцію) відходів. 



 
Комплектність  
 

Найменування Кількість, од. 

Базова опора AB-25 1 

Інструкція з експлуатації  1 

Пакувальна коробка 1 

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики і 
комплектацію виробу без попереднього повідомлення. 
 
Утилізація 

Не викидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутовим сміттям. Виріб, якій 
відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на 
підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки. 
 
УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ TEKHMANN повинні 
виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ TEKHMANN. При використанні або 
техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки. 
 
ПРИМІТКА: Торгова марка TEKHMANN безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, 
тому ми зберігаємо за собою право на внесення змін в технічні дані, зазначеним в даній Інструкції 
з експлуатації (технічному паспорті), і комплектацію без попереднього повідомлення. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ексклюзивний представник ТМ TEKHMANN в Україні 
ТОВ «ТЕКМАН»: 

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, 
 контактний  телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. 

 
tekhmann.com 

 
Представництва: 

м. Київ, проспект Бажана, З0, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22 

м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76 
м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51 
м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65 

м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54 
 


