
Elektryczna ruchoma podstawa stołu

501-49 FILM INSTRUKTAŻOWY:
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1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Niniejszy stół został wyprodukowany zgodnie z wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić stół oraz stanowić
zagrożenie dla zdrowia. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi przed
rozpoczęciem użytkowania stołu. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji. Uważna lektura instrukcji pomoże
uniknąć szkód oraz zminimalizuje zagrożenie dla Ciebie i Twojej Rodziny. 
Prosimy o zachowanie instrukcji i przekazanie jej przyszłym użytkownikom stołu. 

Należy mieć na uwadze ryzyko zgniecenia jeżeli stół zostanie umieszczony w pobliżu parapetów, szuflad
lub innych mebli. Krawędź stołu należy umieścić min. 3 cm od innych przedmiotów. Odległość pomiędzy
spodem stołu a przedmiotem znajdującym się pod stołem powinna wynosić co najmniej 40 cm.

Jedynie osoba dorosła może regulować wysokość blatu.   
Nie należy modyfikować stołu. Nie należy, w żadnym wypadku, interweniować w układ zasilania ramy.  
Nie należy kłaść się ani poruszać pod ramą stołu, ani siadać lub stać na ramie.  
Ze stołu można korzystać jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych. Stół nie nadaje się do użytku
w łazienkach ani miejscach o wysokiej wilgotności powietrza.

Regulując wysokość blatu, należy postępować ostrożnie jeżeli osoby trzecie, w tym dzieci, poruszają się
w pobliżu stołu.

Jeżeli stół zostanie bez nadzoru w miejscu, w którym obecne są dzieci, należy odłączyć kabel zasilania.

Jeżeli chcesz przemieścić stół, należy najpierw zdemontować blat i odłączyć zasilanie.
NIE NALEŻY podnosić stołu za blat.

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE
WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU,
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA MOŻE
SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA.

UWAGA !
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2. UŻYTKOWANIE 

Stoły z elektryczną regulacją wysokości mogą służyć jako stanowiska pracy jedynie w warunkach
niskiej wilgotności powierza (0-40˚C; 20-90% względnej wilgotności). Stół można dowolnie regulować
w celu uzyskania najbardziej ergonomicznej powierzchni pracy. 

Rama została wyprodukowana do użytku określonego w instrukcji obsługi. Ramy nie należy użytkować 
w warunkach wysokiej wilgotności powietrza ani w celu podnoszenia osób. Użytkownik, który nie
przestrzega instrukcji czyni to na własną odpowiedzialność!  

Odpowiedzialność producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty
spowodowane użytkowaniem lub obchodzeniem się z ramą w sposób niezgodny z wytycznymi
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

3. KONFIGURACJA I MONTAŻ

• Po dokonaniu montażu stołu (patrz: instrukcja montażu, ROZDZIAŁ 13), należy wypoziomować stół
aby zapobiec jego przesuwaniu. 

• Stół należy podłączyć do gniazda 100-240 VAC. Stół jest wówczas gotowy do użytku. 
• Należy zwrócić uwagę, by kable nie zostały zacięte.

4. KONSERWACJA I WADY

• Stół nie wymaga regularnej konserwacji poza tą opisaną w rozdziale 2 instrukcji użytkowania.  
• Stół należy czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.
• Jeżeli podczas ruchu mechanizmu użytkownik usłyszy zgrzytający dźwięk, należy ZAPRZESTAĆ
korzystania z biurka oraz skontaktować się z dostawcą.

5. OBSŁUGA

Podnoszenie oraz obniżanie ramy odbywa się za pomocą przycisku.

6. DANE TECHNICZNE

Rama, materiały: Stal, malowana proszkowo / Chrom
Waga:   23 kg (25 kg wraz z opakowaniem)
W   120-200cm
D    70-120 cm (w zależności od kształtu).
H (ramy)  63-123 cm
V (prędkość)   32mm/sec. (bez obciążenia).
FMAX  = Max. obciążenie:  100 kg (na ramie)
Cykl pracy:  10% na 50% of max obciążenia na ramie

lub 2 min. pracy ciągłej
Użytkowanie:  Za pomocą mikroprzełączników
Zasilanie:  100-240 VAC /  50/60Hz
Pobór prądu - stan czuwania: < 0,5 Watt
Normy: EN527-1, EN527-2, EN527-3 

w odpowiednich kategoriach

Powyższe dane mogą ulec zmianie w zależności od lokalnej temperatury, poziomu wilgotności 
oraz poziomu napięcia. 

W D

H

FMAX



4

7. UTYLIZACJA

Niniejszy stół posiada symbol Dyrektywy WEEE 2002/96EC o utylizacji odpadów elektrycznych i
elektronicznych; podlega także pod krajowe przepisy dotyczące utylizacji. Nie należy stołu
utylizować wraz z domowymi odpadami. Stół wraz z opakowaniem wyprodukowano z tworzyw
nadających się do przetworzenia. Należy je zatem utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi surowców wtórnych.

8. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA -  FAQ

• W jakich kolorach są dostępne ramy? 
Ramy są dostępne w kolorze czarnym, srebrnym oraz białym, z chromowymi kolumnami wewnętrznymi. 

• Czy rama jest kompatybilna ze stołami trójnożnymi w kształcie litery „L”? 
Nie. Należy na stronie conset.pl wybrać opcję: stoły trójnożne.

• Jaka maksymalna wielkość blatu jest kompatybilna z tą ramą?
W przypadku prostego blatu, maksymalna wielkość to 200x80 cm.  
W przypadku blatu z częścią nadwieszoną, maksymalna wielkość wynosi  200/120/80/60

• Gdzie mogę się zwrócić w przypadku pytań?
Prosimy o kontakt z dostawcą lub pod zakładką Rozwiązywanie problemów na stronie conset.pl, 
gdzie można ściągnąć film instruktarzowy oraz uzyskać dodatkowe wsparcie. 

• Co zrobić, jeżeli rama wysunie się krzywo? 
Z racji na specjalną konstrukcję opartą na pojedynczym silniku, nie jest możliwe by rama krzywo
podnosiła się/ obniżała.

• Czy jest możliwe zapisanie ustawień wysokości blatu?
Nie. Badania udowodniły, że pozycja, w jakiej człowiek stoi ulega zmianą w przeciągu dnia. Każdorazowa
regulacja wysokości blatu jest zatem bardziej korzystna z fizjologicznego punktu widzenia niż stała
wysokość. 

9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt: 

Biurko ConSet do pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej, model 501-49, został wyprodukowany zgodnie z:

Rozporządzeniem 2006/42/EF Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 dotyczącego urządzeń
mechanicznych, oraz zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu 95/16/EF

W związku z powyższym użytkownik powinien mieć świadomość, iż:
• stół do pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej uważany jest za urządzenie mechaniczne. 

Ze stołu można korzystać dopiero wówczas, gdy zostanie zmontowany zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent:
ConSet A/S
Staalvej 14-16
DK-6900 Skjern
Dania
Tel:  +45 9680 0080, Fax: +45 9680 0081
www.conset.com, 
conset@conset.com
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10. INFORMACJE O PAKOWANIU 



9

11. RYSUNKI GABARYTOWE



10

12. CZĘŚCI

1a    x 1 noga z silnikiem 1b    x 1 noga bez silnika

2     x 1 zasilacz 3     x 1 przewód
             zasilający

4     x 1 panel 
             sterowania

5     x 1 
       wspornik

6     x 2 szyna na
             przewód

7     x 2 górna szyna

9     x 1 poprzeczka

8     x 2 dolna szyna

a     x 2 b     x 2 c     x 1 d     x 16 e     x 4 f     x 2
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13. INSTRUKCJA MONTAŻU

a     x 2

1

2

Montaż dolnych szyn

Montaż górnych szyn

1a 
1b 

8     x 2

7     x 2
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3

4

Montaż
poprzeczki
oraz szyn 
na kable

Regulacja szerokości ramy

e     x 4   

9 

Szerokość  176

Szerokość  166

Szerokość  156

Szerokość  146

Szerokość  136

Szerokość  126

Szerokość  116
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5 Montaż wspornika blatu oraz wspornika źródła zasilania

c

a    x 2   

b    x 2   
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14

Montaż blatu

f     x 2   

d     x 16   

2   

1a   
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Autoryzowany sprzedawca produktów firmy ConSet w Polsce:

KRYZA Technologies & Enterprises

Telefony: +48 502 649 749 

+48 94 347 34 43
Fax +48 712 61 34

E-mail: biuro@meble-ruchome.pl
www.meble-ruchome.pl
www.conset.pl


