
SZTALUGA ALUMINIOWA 170CM CZARNA
ST7B

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Lekka i stabilna sztaluga plenerowa wykonana z aluminium. Bardzo lekka i trwała. Idealna do pracy w domu i
przede wszystkim w plenerze, pozwala w elegancki sposób zaprezentować swoje prace - zdjęcia, obrazy, grafiki.
Maksymalna wysokość robocza aż 150 cm, umożliwi odpowiednią ekspozycję naszego dzieła. Regulowane, trzy
segmentowe  nóżki  zapewnią  właściwe  ustawienie  sztalugi  zależnie  od  naszych  konkretnych  potrzeb.  Nóżki
zostały zakończone specjalnymi antypoślizgowymi elementami oraz posiadają dodatkową blokadę rozstawu co
daje pewność i  stabilność w każdych warunkach.  Regulowany docisk  sztalugi  umożliwi  umieszczenie w niej
framugi o grubości aż do 3 cm. W zestawie dołączamy również pokrowiec który chroni całość zestawu przed
uszkodzeniami i ułatwia jego przenoszenie.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Dzięki regulacji wysokości można pracować w plenerze bez potrzeby schylania się. 
• Trzy segmentowe, regulowane nóżki zapewniają dokładną regulację wysokości sztalugi. Regulowana

wysokość  uchwytu  przytrzymującego  obraz  -  jednym  ruchem  zacisku  można  go  dopasować  do
wysokości i grubości obrazu. 

• Nóżki zakończone są samopoziomującymi, antypoślizgowymi elementami w celu idealnego ustawienia
nawet na nierównym podłożu. 

• Regulowany docisk na sprężynie umożliwia pewne dopasowanie framug obrazów do 3cm grubości. 
• Posiada blokadę rozstawu nóg, dzięki czemu można go postawić w trudnych warunkach na niewielkiej

powierzchni. 
• Do kompletu dołączony jest pokrowiec, który chroni sztalugę i ułatwia jej przenoszenie. 

Specyfikacja (wymiary): 

• Materiał: aluminium 
• Minimalna robocza wysokość sztalugi: 50 cm 
• Maksymalna robocza wysokość sztalugi: 150 cm 
• Maksymalna wysokość zdjęcia, obrazu: 84 cm 
• Minimalna wysokość zdjęcia, obrazu: 12 cm 
• Długość podpórki: 45,5 cm 
• Długość złożonej sztalugi: 52 cm 
• Szerokość listwy / framugi: 3 cm 

• Kolor: czarny

Instrukcja obsługi:

- Wypakuj rozłożoną sztalugę z futerału (opakowania).
- Odwiąż podpórkę na ramę (sznurek) od reszty sztalugi.
- Rozłóż trzy nogi sztalugi (tripod) i ustaw ich pożądaną długość (od tego zależy końcowa wysokość
zestawu), wykorzystując do tego złączki na każdym z segmentów nogi.
- Po rozłożeniu nóg sztalugi zwróć uwagę na blokadę ich rozstawu – na dwóch frontowych nogach
umieszczone  są  dwie  nakładki  ze  śrubą.  Należy  ustawić  je  na  równej  wysokości  (najlepiej  nad
złączką łączącą segmenty nóg) i dokręcić śrubę na ich odwrocie.
- Następnie zawieś na obu śrubach (wykorzystując do tego dedykowane otwory) metalową podpórkę
- Po ustawieniu pożądanego rozstawu (im większy tym niższa wysokość, ale większa stabilność)
dokręć śruby w otworach ściskając podpórkę do nóg sztalugi. Zapewnisz tym należytą stabilność
całego  zestawu.  Do  ponownej  zmiany  rozstawu  wystarczy  wyciągnąć  podpórkę  i  umieścić  je
ponownie we wspomnianych śrubach.
- Po skończonym montażu sztalugi możemy ustawić wysokość uchwytu na sztalugę. W tym celu
należy odblokować górną listwę (przesunąć w górę plastikową blokadę na złączeniu nóg), podnieść /
obniżyć listę zależnie od potrzeb i zacisnąć wspominaną blokadę (w dół).
- Umieść ramę/płótno w podporze sztalugi. Następnie poluzuj klips (w górę) na górnej blokadzie i
pewnym ruchem przesuń ją nad płótnem, aby ustawić ją na odpowiednią szerokość. Po złapaniu
płótna pociągnij klips w dół, aby zamknąć górną blokadę.

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Ostrożnie korzystać z urządzenia podczas wietrznej pogody (niestabilna sztaluga może się

wywrócić i uszkodzić).
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

