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Instrukcja montażu
Assembly instruction
501- 43
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1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
Stół spełnia obowiązkowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nieodpowiednie użytkowanie może spowodować obrażenia osób
lub uszkodzenie stołu. Przed rozpoczęciem użytkowania stołu należy zapoznać się z podręcznikiem użytkowania. Dokument ten
zawiera istotne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, montażu oraz konserwacji stołu, które mogą pomóc
w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom i dzieciom oraz uniknąć uszkodzenia stołu.
Prosimy zachować niniejszy podręcznik użytkowania i w stosownym przypadku przekazać go przyszłemu właścicielowi.

2. UŻYTKOWANIE
–

–

Stoły z elektryczną regulacją wysokości zostały zaprojektowane jako stanowiska przeznaczone do pracy wyłącznie w suchych
pomieszczeniach (temperatura: 0–40°C; wilgotność względna: 20–90%). Wysokość stołu można płynnie regulować,
co pozwala na takie jej ustawienie, które zapewnia najbardziej odpowiednie pod względem ergonomicznym warunki pracy.
Stół nie jest przeznaczony do celów innych niż opisane w niniejszym podręczniku, tj. nie powinien być użytkowany w pomieszczeniach
o wysokiej wilgotności ani wykorzystywany do podnoszenia osób. Korzystanie ze stołu do jakichkolwiek innych celów odbywa się
na własne ryzyko użytkownika.
Nie należy wczołgiwać się pod stół, kłaść się pod nim ani poruszać się pod ramą stołu. Nie należy też siadać ani stawać na ramie stołu.

–

DZIECI mogą korzystać ze stołu jedynie pod nadzorem osób dorosłych.

–

Odpowiedzialność: Producent w żadnym wypadku nie akceptuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi ramy stołu w sposób inny niż opisany w niniejszym podręczniku użytkowania.

–

3. USTAWIENIA I INSTALACJA

–
–
–
–

Po złożeniu stołu (zob. instrukcja montażu – PUNKT 8) należy zamontować regulowane nóżki, które umożliwiają wypoziomowanie stołu
i jego stabilizację. Następnie należy podłączyć stół do gniazda zasilanego prądem o napięciu 100–240 VAC. Stół jest gotowy do użytku.
Należy upewnić się, że żadne kable nie są zablokowane.
Stół należy umieścić w bezpiecznej odległości od takich obiektów jak ramy okien, kaloryfery i meble, aby zapobiec zablokowaniu
osób między takimi obiektami a stołem.
Pod stołem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na wysokości przekraczającej 55 cm.
Przed przystąpieniem do przenoszenia stołu po jego złożeniu należy zdjąć blat. Stołu NIE WOLNO podnosić, trzymając za blat.
Przed przesunięciem stołu należy obniżyć blat do minimalnej wysokości.

4. ZMIANA WYSOKOŚCI BLATU
Podnoszenie I obniżanie blatu:
W celu podniesienia lub obniżenia blatu należy
przycisnąć odpowiedni przycisk (strzałka w górę lub w dół).

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA
I EKSPLOATACJI ORAZ OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA PRODUKTU MOŻE BYĆ
PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
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5. KONSERWACJA I USTERKI
– Stół nie wymaga czynności konserwacyjnych przy użytkowaniu w sposób opisany w punkcie 2 instrukcji użytkowania.
– W ramach konserwacji wystarczy przeczyścić stół wilgotną szmatką.
– W przypadku pojawienia się odgłosu zgrzytania podczas użytkowania stołu należy ZAPRZESTAĆ korzystania z niego
i skontaktować się z dystrybutorem.

6. DANE TECHNICZNE
Rama, materiały:
Waga( rama ) :
Szerokość ( rama ) :

Stal lakierowana proszkowo
21,5 kg

22 kg

23 kg

23,5 kg

92 cm

112 cm

152 cm

172 cm

23 kg
112 -152
Regulacja

23,5 kg
132 -172
Regulacja

Długość:

70 - 100 cm - w zależności od kształtu blatu

Wysokość ( rama ) :

63 - 123 cm

Prędkość ruchu:

ok. 32 mm / sek. - bez obciążenia

Cykl roboczy:

10% przy 50% maksymalnego obciążenia ramy lub maksimum 2 minuty pracy ciągłej

Zużycie energii
w trybie czuwania:
Maksymalny udźwig (rama):
Najwyższy testowane
obciążenie (rama):

Mikroprzełączniki
100 -240 VAC | 50 / 60 Hz
< 0,5 Watt
100 kg
125 kg

Prędkość ruchu [mm/s]

Obniżanie
i podnoszenie blatu:
Napięcie:

Obciążenie ramy [kg]
Powyższa krzywa ma zastosowanie do centralnie ułożonego obciążenia i jest ważna jedynie w odniesieniu do cyklu pracy wynoszącego 10% przy 50% maksymalnego udźwigu l
lub maksymalnie 2 minuty pracy ciągłej. Powyższe specyﬁkacje mogą się różnić w zależności od temperatury, wilgotności i napięcia wejściowego.

7. CZĘŚCI:
Zob. strona 6.

8. INSTRUKCJA MONTAŻU:
Zob. strony 7–9.

9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujące produkty:
– Stoły do pracy w pozycji siedzącej i stojącej (produkt typ 501-43)
są zgodne z:
– dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE.
W związku z powyższym należy pamiętać, że:
– stoły do pracy w pozycji siedzącej i stojącej uznaje się za maszyny;
– stołów do pracy w pozycji siedzącej i stojącej nie należy używać do czasu ich montażu i instalacji zgodnie z instrukcjami.

Producent:
ConSet A / S
Industrivej 23
DK-6900 Skjern
Dania
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5. MAINTENANCE AND DEFECTS
– The table does not require any maintenance by usage as described in chapter 2 in the directions for use.
– The table is only to be maintained with a damp cloth.
– In the event of the occurrence of jarring sounds during operation, STOP using the table and please contact the dealer.

6. TECHNICAL DATA
Frame, materials :

Steel, powder lacquered

Weights ( frame ) :

21,5 kg

22 kg

23 kg

23,5 kg

23 kg

23,5 kg

( 47 lbs )

( 48 lbs )

( 51 lbs )

( 52 lbs )

( 51 lbs )

( 52 lbs )

92 cm

112 cm

152 cm

172 cm

(36 ¼" )

(44 1⁄8" )

( 59 7⁄8" )

(67 ¾" )

Width :

112 -152 Flex
( 44 1⁄8"-59 7⁄8" Flex)

Depth :

70 - 100 cm ( 27 ½"- 39 3⁄8" —
) depends on tabletop shape

Height ( frame ) :

63 - 123 cm ( 24 ¾"- 48 3⁄8" )

V ( speed ) :

~ 32 mm / sec.( 1 ¼" / sec. )— unloaded

Duty cycle :

10 % by 50 % of max. load on frame or max. 2 min. continuously

Operation :

Micro switches

Voltage :

100 -240 VAC | 50 / 60 Hz

Standby consumption :

< 0,5 Watt

Max. working load ( on frame ) :

100 kg ( 220 lbs )

Tested peak load ( on frame ) :

125 kg ( 276 lbs )

132 -172 Flex
( 52"- 67¾" Flex)

Above curve applies to a centrally placed load and is only valid in respect of duty cycle : 10 % by 50 % of max. working load or max. 2 min. continuously.
Above speciﬁcations may vary depending on local temperature, humidity and input voltage.

7. PARTS:
See page 6.

8. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

:

See page 7 -9.

9. DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby declare, under our sole responsibility that the following products :
– Sit and stand tables product type 501- 43
is in accordance with:
– Directive 2006/42/EF of The European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery
and on changes of directive 95/16/EF
With reference to the above please be aware that:
– the sit and stand table is considered a machine and
– the sit and stand table may not be used until it has been assembled and installed according to the instructions.
Manufacturer :
ConSet A / S
Industrivej 23
DK-6900 Skjern
Denmark
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7. CZĘŚCI
7. PARTS
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A) x1
B) x2

F) x4

C) x1
D) x14

E) x4
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8. INSTRUKCJA MONTAŻU
8. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.
1b

3
F) x2

2
E) x2

1a

2.

F) x2

E) x2
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5.

NIE NALEŻY NADMIERNIE DOKRĘCAĆ ŚRUB, PONIEWAŻ MOŻE
TO PROWADZIĆ DO USZKODZENIA FUNKCJI STEROWANIA.
DO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
SINCE THIS MAY HARM THE FUNCTION OF THE CONTROL

6.

9

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
KRYZA Technologies & Enterprises
Stare Bielice 71i
76-039 Biesiekierz, POLAND
tel. +48 502 649 749
tel. +48 94 347 34 43
fax +48 94 712 61 34
e-mail: biuro@meble-ruchome.pl
www.meble-ruchome.pl
www.conset.pl
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