
  Smart 
 
Sme nesmierne radi, že ste si vybrali tento produkt a veríme, že Vám bude veľmi dlho                
slúžiť. Odporúčame Vám pred prvým použitím a montážou dôkladne preštudovať tento           
návod na obsluhu, v ktorom sa dozviete všetko potrebné. Zamedzíte tak aj poškodeniu             
zdravia obsluhy, či prípadnému nechcenému poškodeniu stola. Výškovo nastaviteľný stôl          
môžu používať osoby od dovŕšenia 18 roku života. Osoba, ktorá nemá adekvátne            
vedomosti o používaní, je obmedzená či už mentálne, fyzicky, či zmyslovo smie využívať             
toto zariadenie iba pod dozorom resp. pred prvým použitím bude adekvátne poučená o             
spôsobe používania, bezpečnostných opatreniach a rizikách s tým spojených. Je prísne           
zakázané ponechávať deti samé pri zariadení, alebo im dovoliť hrať sa s ním.  
 

Dôležité upozornenia alebo varovania sú v tomto návode        
vyznačené uvedenými symbolmi. V prípade, že ich nebudete        
dodržiavať hrozí výskyt úrazu Vám, inej osobne respektíve        
poškodenie výrobku.  

 

Hlavný účel, používanie a základné informácie  
Výškovo nastaviteľný stôl slúži na zvýšenie pohodlia pri práci a obmedzenie/zníženie           
namáhania podpornopohybového aparátu, pri práci. Poskytuje používateľovi možnosť        
zvoliť si pre neho najvhodnejšiu polohu stola, pri práci. Používateľ má možnosť nastavovať             
si ľubovoľne výšku, má možnosť pracovať v sede, alebo stojmo. Stôl je možné využívať             
zásadne iba v suchom prostredí – kancelárie, domácnosť a iné priestranstvá, v ktorých sa              
nevyskytuje voda, vodná para, či vlhkosť. Maximálna nosnosť je 120 kg. Nepretržité            
nastavovanie vďaka motorom je možné až do 1 minúty, po uplynutí tejto doby je              
nevyhnutné nechať motory schladiť v zastavenej pozícií najmenej 9 minút. Ovládanie           
zaisťujú dve tlačidlá so šípkou zobrazujúcou smer naklonenia – šípka hore, šípka            
smerujúca nadol.  
 
 

POZOR!  
Vždy sa uistite pred nastavovaním výšky stola, či nastaveniu         
nebránia žiadne predmety! Pre správne fungovanie a dlhšiu        
životnosť, rozložte hmotnosť na stole rovnomerne po celom        
povrchu dosky. 



 

Základné technické informácie o zariadení 
 
Úroveň hlučnosti <45 dB 

Rýchlosť zdvihu stola 40 mm/s 

Napájací zdroj 110 - 230V 

Intervaly nastavenia výšky  625 - 1275 mm 

Nastavenie šírky v rozsahu 1075 - 1800 mm 

Maximálne rozmery dosky 1800 x 900 mm 

Maximálna nosnosť 120 kg 

Rozmery balenia 1080 mm (d) x 320 mm (š) x 220 mm (h) 

Váha balenia 34,5 kg 
 
 
 

POZOR elektrický prúd – riziko poškodenia zdravia!  
Toto zariadenie sa používa výhradne IBA s priloženým napájacím         
zdrojom.  

 
 

POZOR! 
Používateľ, inštalatér a iná osoba zabezpečujúca opravu, má        
povinnosť preštudovať si priložené inštrukcie. Inštrukcie o       
spôsobe používania uložte v bezprostrednej blízkosti zariadenia!  

 

Inštalácia – postup  
Stôl je zložený podľa samostatných montážnych inštrukcií. Pripojte ručné ovládanie na           
napájací zdroj. Káble upevníte ku nohám stolu a napájaciemu zdroju. Umiestnite ich tak,             
aby sa nepoškodili – postupujte podľa montážneho návodu, následne ich pripojte do            
elektrickej zásuvky v stene. Uistite sa, že kábel nie je nikde poškodený, má dostatok              
miesta aj mobilitu. Skontrolujte ešte raz celé napájanie a ovládanie. Po kontrole je stôl              
pripravený na použitie. Ak budete nastavovať výšku smerom hore či dolu – stôl sa vždy               
zastaví na najnižšej a najvyššej možnej pozícií automaticky. 



Bezpečnostné predpisy 
Ak nastavujete výšku stola smerom nahor/nadol, udržujte bezpečnú vzdialenosť, aby sa           
zabránilo nebezpečenstvu stlačenia medzi stôl a pevné objekty v okolí stola. Počas            
nastavovania výšky dbajte na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ľudí navôkol           
zariadenia! Doska stola nesmie naraziť do žiadneho pevného objektu tak, aby sa stôl             
prevrátil. Odstráňte z dosahu zariadenia kancelárske stoličky a iný nábytok. Je zakázané            
svojpomocne meniť, rekonštruovať, či inak zasahovať do stojana stola. Prívod elektrického           
prúdu musíte vždy odpojiť pred kontrolou, opravou, rekonštrukciou na zariadení. V           
žiadnom prípade nedvíhajte na stole osoby, alebo iné ťažké predmety. Zakázané je            
vykonávať akékoľvek zmeny na ovládacom paneli. Pri nedodržaní, alebo porušení          
bezpečnostných predpisov predajca nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví,          
alebo škody vzniknuté nesprávnym používaním.  
 

Údržba  
Po týždni používania prekontrolujte všetky skrutky na stole – musia byť dostatočne            
utiahnuté. V prípade, že sa budú vykonávať akékoľvek úpravy, výmeny, či rekonštrukcia            
na stole, pred začatím samotného úkonu sa uistite, že je zariadenie odpojené od             
elektrického prúdu. Ak tak nie je okamžite ho odpojte vytiahnutím zásuvky! Po vykonaní             
úprav je možné opäť zariadenie pripojiť do elektrickej siete – zariadenie je pripravené na              
použitie. V prípade nefunkčnosti stola postupujte podľa poskytnutého návodu a neváhajte           
kontaktovať predajcu zariadenia. Pre čistenie povrchu stola použite vlhkú handričku, v           
prípade väčšieho znečistenia naneste mydlový roztok riedený vodou. Následne utrite do           
sucha suchou bavlnenou handričkou.  
 
 
 

Zobrazený symbol preškrtnutého kontajnera  
označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného          
domáceho odpadu. Zariadenie by malo byť odovzdané na recykláciu v          
súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením         
označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem        
odpadu posielaného do spaľovní, alebo na skládku a minimalizovať         
prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií,            
prosím, kontaktujte svojho predajcu. 
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