
  Basic 
 
Jsme nesmírně rádi, že jste si vybrali tento produkt a věříme, že Vám bude velmi dlouho                
sloužit. Doporučujeme Vám před prvním použitím a montáží důkladně prostudovat tento           
návod k obsluze, ve kterém se dozvíte vše potřebné. Zamezíte tak i poškození zdraví              
obsluhy, zda případnému nechtěnému poškození stolu. Výškově nastavitelný stůl mohou          
používat osoby od dovršení 18 roku života. Osoba, která nemá dostatečné znalosti o             
používání, je omezena ať už mentálně, fyzicky či smyslově smí využívat toto zařízení             
pouze pod dozorem resp. před prvním použitím bude adekvátně poučena o způsobu            
používání, bezpečnostních opatřeních a rizicích s tím spojených. Je přísně zakázáno           
ponechávat děti samy u zařízení, nebo jim dovolit hrát se s ním.  
 

Důležitá upozornění nebo varování jsou v tomto návodu        
vyznačeny uvedenými symboly. V případě, že je nebudete        
dodržovat hrozí výskyt úrazu Vám, jiné osobe respektive        
poškození výrobku.  

 

Hlavní účel, používání a základní informace  
Výškově nastavitelný stůl slouží ke zvýšení pohodlí při práci a omezení / snížení             
namáhání podpornopohybového aparátu, při práci. Poskytuje uživateli možnost zvolit si          
pro něj nejvhodnější polohu stolu, při práci. Uživatel má možnost nastavovat si libovolně             
výšku, má možnost pracovat v sedě nebo stojmo. Stůl je možné využívat zásadně pouze v               
suchém prostředí - kancelář, domácnost a jiné prostranství, ve kterých se nevyskytuje            
voda, vodní pára, či vlhkost. Maximální nosnost je 100 kg. Nepřetržité nastavování díky             
motorem je možné do 1 minuty, po uplynutí této doby je nutné nechat motory zchladit v                
zastavené pozici nejméně 9 minut. Ovládání zajišťují dvě tlačítka se šipkou zobrazující            
směr naklonění - šipka nahoru, šipka směřující dolů.  
 
 

POZOR!  
Vždy se ujistěte před nastavováním výšky stolu, zda nastavení         
nebrání žádné předměty! Pro správné fungování a delší životnost,         
rozložte hmotnost na stole rovnoměrně po celém povrchu desky. 



 

Základní technické informace o zařízení 
 
Úroveň hlučnosti <45 dB 

Rychlost zdvihu stolu 25 mm/s 

Napájecí zdroj 110 - 230V 

Intervaly nastavení výšky 690 - 1150 mm 

Nastavení šířky v rozsahu 1075 - 1720 mm 

Maximální rozměry desky 1800 x 900 mm 

Maximální nosnost 100 kg 

Rozměry balení 1080 mm (d) x 320 mm (š) x 250 mm (h) 

Váha balení 30 kg 
 

 
 

POZOR elektrický proud - riziko poškození zdraví! 
Toto zařízení se používá výhradně IBA s přiloženým napájecím         
zdrojem. 

 
 

POZOR! 
Uživatel, instalatér a jiná osoba zabezpečující opravu, má povinnost         
prostudovat přiložené instrukce. Instrukce o způsobu používání       
uložte v bezprostřední blízkosti stola! 

 

Instalace - postup  
Stůl je složen podle samostatných montážních instrukcí. Připojte ruční ovládání na           
napájecí zdroj. Kabely upevníte k nohám stolu a napájecímu zdroji. Umístěte je tak, aby se               
nepoškodily - postupujte podle montážního návodu, následně je připojte do elektrické           
zásuvky ve zdi. Ujistěte se, že kabel není nikde poškozen, má dostatek místa i mobilitu.               
Zkontrolujte ještě jednou celé napájení a ovládání. Po kontrole je stůl připraven k použití.              
Pokud budete nastavovat výšku směrem nahoru či dolů - stůl se vždy zastaví na nejnižší a                
nejvyšší možné pozici automaticky. 



Bezpečnostní předpisy 
Pokud nastavujete výšku stolu směrem nahoru / dolů, udržujte bezpečnou vzdálenost, aby            
se zabránilo nebezpečí stlačení mezi stůl a pevné objekty v okolí stolu. Během             
nastavování výšky dbejte na svou bezpečnost, ale i bezpečnost lidí kolem zařízení! Deska             
stolu nesmí narazit do žádného pevného objektu tak, aby se stůl převrátil. Odstraňte z              
dosahu zařízení kancelářské židle a jiný nábytek. Je zakázáno svépomocí měnit,           
rekonstruovat, či jinak zasahovat do stojanu stolu. Přívod elektrického proudu musíte vždy            
odpojit před kontrolou, opravou, rekonstrukcí na zařízení. V žádném případě nezvedejte           
na stole osoby, nebo jiné těžké předměty. Zakázané je provádět jakékoliv změny na             
ovládacím panelu. Při nedodržení nebo porušení bezpečnostních předpisů prodejce         
nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo škody vzniklé nesprávným           
používáním. 
 

Údržba  
Po týdnu používání překontrolujte všechny šrouby na stole - musí být dostatečně utaženy.             
V případě, že se budou provádět jakékoli úpravy, výměny či rekonstrukce na stole, před              
zahájením samotného úkonu se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrického proudu.            
Pokud tak není okamžitě jej odpojte vytažením ze zásuvky! Po provedení úprav lze opět              
zařízení připojit do elektrické sítě - zařízení je připraveno k použití. V případě nefunkčnosti              
stolu postupujte podle poskytnutého návodu a neváhejte kontaktovat prodejce zařízení.          
Pro čištění povrchu stolu použijte vlhký hadřík, v případě většího znečištění naneste            
mýdlový roztok ředěný vodou. Následně utřete do sucha suchým bavlněným hadříkem.  
 
 
 

Zobrazený symbol přeškrtnutého kontejneru  
Označuje, že tento výrobek musí být zlikvidován odděleně od běžného          
domácího odpadu. Zařízení by mělo být předány k recyklaci v souladu s            
místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného        
výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadu posílaného         
do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na           
lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte svého prodejce. 
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