Інструкції з керівництва штатива MTT603A
Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.
（4）Використовуйте метод

（1）Назва деталей

Швидкорозбірна пластина Ручка блокування
запобіжний вимикач

①Поверніть ручку блокування для швидкого зняття

Кріплення ручки

Швидкорозбірна
пластина
Вертикальне демпфування
регулятор регулювання

пластини проти годинникової стрілки.

Ручка
Горизонтальне
демпфування
Ручка блокування

Пластина

Запобіжний вимикач

1. вийміть швидкознімну пластину

②Натисніть запобіжний перемикач і вийміть
пластину швидкого розблокування.
2. Підключіть обладнання до плити швидкого
завантаження

Вийміть швидке звільнення
пластина

Виберіть гвинт 1/4 або 3/8 відповідно до
обладнання, яке у вас є, ви можете зафіксувати за

Ручка
блокування

допомогою монети в наборі інструментів.

Алюмінієвий сплав
Середня розтяжка

3. Помістіть обладнання в рідинну головку
зверніть увагу на нижню стрілку, тримайтеся в тому ж
напрямку з головою.
①спосіб 1: втисніть швидкознімну пластину по
діагоналі в платформу з напрямку запобіжного болта

Встановити швидке
звільнення пластина

метод 2: Вставте пластину швидкого зняття в головку
рідини з напрямку ручки рідинної головки.
② Поверніть ручку, щоб зафіксувати

Ліва ручка Порт інсталяції

4. Встановіть аксесуари
Зовнішню гайку можна з’єднати з коромислом,
дисплеєм, світлодіодним підсвічуванням та іншим

Гумова опора для ніжок

5. встановити ручку

（2）Параметри продукту
Режим

Матеріал

Вага
(кг)

MTT603A

Алюміній

4.7

Права ручка
Порт інсталяції

обладнанням.
① Поверніть кнопку блокування ручки проти

Наванта
ження
(Кг)

Діаметр
(мм)

Висота
(мм)

10

16-22

69-161

годинникової стрілки

Відрегулюйте
використання ручки

І зніміть ручку.
② Знову встановіть ручку на ліву або праву ручку
Інсталяційний порт відповідно до вашої звички
використання.
6. Відрегулюйте кут нахилу голови

（3）Насадка для збору коробки
1

①Головка може бути відрегульована, верхній і

Ім'я

Qua

Використовуйте

Набір штатив Iron Tower

1

/

1

/

1

Для обслуговування

2
3

Швидке звільнення
пластина

（5）Лікування поширених несправностей
Причина

Трубка ослаблена

Пряжка не заблокована
або гвинт ослаблений

Голова тремтить

Головка не підключена до
штатива

Трубка не може
ковзати вниз, коли
відкриваються
пряжки

Гвинт занадто тугий/щось
у трубках

Швидке звільнення
пластину не можна
знімати

Ручка замка не
ослаблена/
Неможливість натиснути
запобіжний болт

Після встановлення
обладнання,
Нахил голови вперед
або назад
Швидке звільнення
пластину не можна
вставити, або
запобіжний болт
втрачає захисну дію.

Швидке звільнення плита
не в тому місці

Напрямок введення
швидке звільнення
пластина неправильна

（6）Зверніть увагу

градусів. Якщо його потрібно зафіксувати, для
блокування

можна

використовувати

ручку

демпфування кроку.
При відсутності навантаження головка автоматично

Набір інструментів

Несправності

нижній кути можуть бути відрегульовані між +90 і -70 Відрегулюйте кут нахилу голови

повернеться в горизонтальний стан.
3. Заборонити переміщення відео- або фотообладнання, встановленого на штативі.

Лікування
Зафіксуйте
пряжку/закрутіть гвинт у
відповідне місце
З'єднайте
голову
зі
штативом

4. Обладнання не потребує регулярного змащування, але якщо потрібно,
використовуйте стандартні мастила або мастило.
5. Не розбирайте виріб якщо у вас немає керівництво професіоналів, якщо у вас
виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів miliboo.
6. Не використовуйте цей продукт із живими продуктами обладнання високого тиску

закрутіть гвинт у
відповідне місце/Очистіть
трубки

та більшого впливу хімічних речовин, щоб забезпечити безпеку.

Послабте ручку
блокування, натисніть на
запобіжний болт,
одночасно витягніть
швидке звільнення
пластина
Відрегулюйте переднє і
заднє положення швидке
звільнення плити, поки
платформа не перейде в
горизонтальний стан.

пошкодити компоненти.

Тримайте стрілки внизу
швидке звільнення
пластини в тому ж
напрямку, що і голова.

1. Не використовуйте продукти при температурі нижче -20℃ або більше +70℃.
2. Коли ви перебуваєте в середовищі вологості, пилу, осаду, будь ласка, протріть
сухою тканиною після використання; перебуваючи у водному середовищі, будь
ласка, розкрийте штифт до повного розтягнення, доки не висохне розташована ніжка
трубка; не рекомендують використовувати в морській воді.

7. Не натискайте занадто сильно під час налаштування обладнання, щоб не
8. Не перевищуйте максимальну несучу здатність (див. специфікацію параметрів).
9. Не залишайте виріб на сонці на тривалий час і уникайте
висока температура в автомобілі або за склом.
10. Не залишайте свій продукт без нагляду, коли працюєте там, де
громадськість може опинитися під загрозою. Зберігати в недоступному для дітей
місці.
11. Якщо виріб виходить з ладу, його слід повернути авторизований сервісний агент
miliboo.

（7）Рекомендації та думки щодо продукту
Якщо у вас є коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв’язатися з
нами за допомогою наведених нижче способів та надіслати нам відгук. Ваші
коментарі є цінними ресурсами для нашого зростання, будьте вдячні!
Веб-сайт: www.miliboo.com.ua

