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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
(копія оригіналу) 

 
УВАГА! 

 
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

Вдячні Вам за придбання даної моделі триопорного штативу торгової марки 
TEKHMANN. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу 
роботи, продуктивності та надійності, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, 
що продукція торгової марки TEKHMANN стане Вашим помічником на довгі роки. 

При покупці вимагайте перевірки працездатності і перевірки відповідності 
комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). 

 В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкція з експлуатації. 
 

Вступ 
 
Триопорний штатив TT-1300 призначений для побутового використання спільно з 

лазерними індикаторними приладами, а також  із  цифровими фото- та відеокамерами з 
відповідним типом з’єднання. Штатив надзвичайно компактний і відрізняється невеликою вагою, 
завдяки чому його легко переносити і перевозити на транспорті. 

 
Встановлення штативу 

 

 Розширте ніжки, поки штатив не стане стійким. 
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 Розблокуйте важелі фіксування довжини ніжок. 

 Налаштуйте довжину ніжок і зафіксуйте їх важелями. 
 
Встановлення приладу на штатив 

 

 Розкрийте пружинний важіль і вийміть швидкоз’ємний майданчик («черевик») з центру 
верхньої частини головки штативу. 

 З'єднайте майданчик з внутрішньою різьбою ¼" лазерного індикаторного приладу. 
Переконайтеся, що майданчик вирівняний відносно корпуса приладу. 

 Вставте майданчик з прикріпленим приладом у головку штатива так, щоб він зафіксувався. 

 Потім поверніть важіль і переконайтеся, що майданчик надійно зафіксований. 
 
Вирівнювання 

 

 Розблокуйте ручку кульового нівеліра. 

 Встановіть кут головки штативу так, щоб бульбашка нівеліра опинилася всередині 
найменшого кільця. 

 Зафіксуйте ручку кульового нівеліра. 
 
Регулювання висоти 

 
Для регулювання висоти штатива кожна ніжка обладнана телескопічними секціями, які 

можуть бути розблоковані та висунуті. 
Відкрийте важелі на хомутах блокування ніжок, вийміть їх на необхідну довжину, а 

потім знову закрийте важелі блокування. 
Секції ніжок повинні висуватися по порядку, зверху вниз (найширша секція в першу 

чергу, найвужча секція – в останню), щоб досягти необхідної висоти штативу. Щоб покращити 
стійкість, центральна колона штативу повинна використовуватися тільки як останній засіб 
регулювання висоти, або як спосіб досягнення максимального висунення штативу. Щоб 
висунути колону, розблокуйте рукоятку її фіксації, підійміть колону на потрібну висоту і 
зафіксуйте це положення відповідною рукояткою. 

Збірка штативу виконується у зворотній послідовності. 
Виріб не потребує періодичного технічного  обслуговування. Гарантійний ремонт 

приладу повинен здійснюватися фахівцями в гарантійних майстернях (перелік та контактні дані 
сервісних центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з експлуатації). 
 
Строк служби, зберігання, транспортування 
 

Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при 
дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата 
виробництва вказана на табличці виробу. Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися 
в упаковці підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі 
навколишнього середовища від -5 °С до +40 °С, з відносною вологістю повітря не більш 80% і 
відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Упаковка повинна зберігатися до закінчення 
гарантійного строку експлуатації виробу. Транспортування виробу здійснюється в закритих 
засобах пересування відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті 
даного виду. 

 
Гарантії виробника (постачальника) 

 
Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному 

талоні. 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». При гарантійному ремонті термін гарантії виробу 
продовжується на час його ремонту.  
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УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію 
про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись 
за телефонами (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 або на сайті tekhmann.com 

 
Технічний паспорт 
 

Найменування параметра Значення 

Максимальна висота, м 1,3 

Матеріал алюмінієвий сплав / пластик 

Кількість секцій кожної ніжки, од. 4 

Різьбове з'єднання, дюймів 1/4 

Вага нетто/брутто, кг 0,6/0,7 

 
 Дата виготовлення вказана на табличці виробу. 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. 

Трьохопорний штатив TT-1300 1 

Інструкція з експлуатації  1 

Гарантійний талон 1 

Додаток №1 (Перелік сервісних центрів) 1 

Пакувальна коробка 1 

 
Виробник залишає за собою право на внесення змін у 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 проводитися тільки у авторизованих сервісних центрах ТМ TEKHMANN. 
При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за 
виконанням усіх правил та норм безпеки. 
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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 

 


