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Artikkelnummer: 483T 3SCT Sveivestativ 

 

Bruksområde 
483T-stativet har TUV-godkjenning og er utviklet for å holde lamper til scene, film, 
fotografi og TV-produksjoner i naturlige omgivelser eller i studio.

483T 3 SCT Sveivestativ 
A  B  C   Låseskruer 
D  Sveiv 
E   Nivelleringsben 
F   Sikkerhetslås  

 
Sikkerhetsanvisninger 
1. Maksimal last: 30 kg. 
2. Stativet må bare settes opp på en horisontal, jevn grunn       
3.Lasten må være jevnt balansert ved bruk av T-bom. 
4. Sjekk med jevne mellomrom at de to stålkablene på innsiden som løfter 

og senker den teleskopiske midtsøylen (via inspeksjonshull i den første 
hevesøylen), er i god stand. 3

 

5. Festeinnretning ved bruk av friluft sikrer stativet med 
sikkerhetskabler. (Bilde 1) 

 
Oppsett 
1. Kontroller at basen er helt åpen ved å skyve stativets nedre ring til  

den laveste stillingen og låse den med låseskruen. 
2. Stativet har ett justerbart ben som kan kompensere for forskjeller 

i bakkehøyde. (Bilde 2) 
3. Stativet må vatres før det lastes med utstyr. 
 
Høydejustering 
Før høyden justeres, må du sjekke at stativet er satt opp korrekt, og 
løsne de to låseskruene. Du kan nå sveive for å heve eller senke søylene. 

 
Hvis du får problemer med heving eller senking, kan du sjekke følgende: 
1. Er låseskruene og sikkerhetslåsen i korrekt stilling? 
2. Er lasten for tung (maks. 30 kg)? 
3. Er det noen tegn til skade på stativet? 

 
Når ønsket høyde er nådd, låser du skruene med fotpedalen (bilde 3) 
og roterer sveivehåndtaket inn mellom midtsøylen og bena for å 
forhindre at søylen faller ned for fort. (Bilde 4) 

 

  Du kan også justere spenningen på bremseskoen med en  
  unbrakonøkkel ved behov. (Bilde 5) Hold sikkerhetslåsen i ulåst  
  stilling ved nedsveiving. (Bilde 8) 
 
KC-1000 Hjul med brems er valgfritt tilbehør til flytting av stativet. (Bilde 6) 
KS-027 Nagleplate er valgfritt tilbehør til festing av stativet til bakken. (Bilde 7) 

 
   

2 

1 

3 

4 

5 

6 7 8 


