Návod k použití pro servírovací stolek
S202-A s odkládací deskou,

S202-B,

S202-G,

S202-H

1. Účel použití:
Servírovací stolek k lůžku je určen pro odkládání a podávání potravin. Dále lze stolek použít pro jednoduché ruční práce, čtení
apod. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru!
2. Varování:
Stolek není určen pro odkládání a převážení břemen. Konstrukce servírovacího stolku k lůžku je navržena na rovnoměrné
maximální zatížení 10 kg.
3. Technický popis a základní parametry:
Stolek je vyroben z ocelových profilů s povrchem z práškového laku nebo zinkovaným. Jídelní desky jsou vyrobeny z lamina a
ohraněny plastovými hranami ABS. Spodní rám je osazen vpředu dvěma pevně aretovanými a vzadu dvěma otočnými kolečky
s brzdami. K podvozku je připevněna vnější noha, v které se pohybuje vnitřní noha držáku jídelní desky.
S202-A

S202-B

S202-G

S202-H

94 x 51 x 75-110 cm,
pevná odkládací deska,
hmotnost 13 kg,
Nosnost jídelní desky 10 kg

71 x 51 x 75-110 cm,
hmotnost 12 kg,
Nosnost jídelní desky 10 kg

92 x 40 x 78-108 cm,
hmotnost 21 kg,
Nosnost jídelní desky 10 kg

92 x 40 x 73-118 cm,
hmotnost 12 kg,
Nosnost jídelní desky 10 kg

4. Návod k montáži:
Servírovací stolky jsou dodávány buď kompletně smontované nebo rozložené na dvě
části. V případě kompletně smontovaného stolku jej vyjměte z přepravního obalu a
odstraňte z něj veškerý balící materiál, kterým je opatřen. Stolek je připraven k použití.
V případě dodání stolku rozloženého na dvě části postupujte následujícím způsobem.
Vyjměte obě části stolku z přepravního obalu a odstraňte z nich veškerý balicí materiál.
Zasuňte do podvozku č.5 (viz. obr. vpravo) jídelní desku s konstrukcí č. 14. Následně
vyjměte z příbalu šroub s plastovou hlavou č.10 a distanční váleček č.9. Noha podvozku je
osazena maticí, do které nejprve zasuňte distanční váleček č.9 a následně zašroubujte šroub
s plastovou hlavicí č.10. Řádným dotažením dojde k zajištění jídelní desky v požadované pozici.
5. Návod k použití:
Stolek zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky
každého zabržděného kolečka.
S202-A: Jídelní deska společně s odkládací deskou jsou výškově stavitelné. Stavění se provádí povolením plastové růžice
v horní části nohy jídelního stolku a vysunutím resp. zasunutím jídelní desky do/z podvozku. Po dosažení požadované polohy
řádně utáhněte plastovou růžici. V případě nedostatečného dotažení by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu jídelní desky a
poranění uživatele či obsluhy!!! Jídelní deska je opatřena náklonným mechanismem se třemi aretovanými polohami. Náklonný
mechanismus se ovládá pomocí odjišťovacího kolíku umístěného mezi odkládací a jídelní deskou. Stisknutím a držením tohoto
kolíku dojde k uvolnění aretačního mechanismu jídelní desky a lze s ní otáčet kolem osy uchycení v kladném i záporném směru.
Pootočte jídelní desku v požadovaném směru o 5-10° a uvolněte stisknutý odjišťovaní kolík. Dále pootáčejte v požadovaném
směru s jídelní deskou až do chvíle, kdy dojde k aretaci jídelní desky v jedné z krajních poloh. Desku navrátíte do původní polohy
opětovným stisknutím a držením odjišťovacího kolíku společně s pootočením jídelní desky o 5-10° ve směru blížícím se
vodorovné poloze. Následně uvolněte odjišťovací kolík a pokračujte s pohybem jídelní desky k vodorovné poloze. V okamžiku
dosažení vodorovné polohy jídelní desky dojde k aretaci v této poloze.
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S202-B, S202-H: Jídelní deska servírovacího stolku je výškově stavitelná. Stavění se provádí povolením plastové růžice v horní
části nohy stolku a vysunutím resp. zasunutím jídelní desky do/z podvozku. Po dosažení požadované polohy řádně utáhněte
plastovou růžici. V případě nedostatečného dotažení by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu jídelní desky a poranění
uživatele či obsluhy!!!
S202-G: Jídelní deska nočního stolku je výškově stavitelná pomocí plynové pístnice umístěné v těle nohy stolku. Polohování
jídelní desky se provádí tahem za ovládací páčku pod jídelní deskou směrem vzhůru. Tento pohyb odjistí plynovou pístnici, která
započne zvedat jídelní desku vzhůru. Ve chvíli dosažení požadované pozice uvolněte ovládací páčku. Tím dojde k zajištění
plynové pístnice a jídelní desky v dosažené poloze. Obdobně pro snížení výšky jídelní desky zatáhněte jednou rukou vzhůru
(odjistíte pístnici) za ovládací páčku pod jídelní deskou a druhou rukou zatlačte směrem dolů na jídelní desku nad nohou, kde je
uchycena k nosné konstrukci. Po dosažení požadované polohy uvolněte ovládací páčku. Tím dojde k zajištění jídelní desky v dané
poloze. Při polohování jídelní desky směrem dolů je třeba vyvinout větší tlačnou silu na jídelní desku než tažnou při polohování
směrem vzhůru. Nikdy netlačte při polohování směrem dolů na jídelní desku v jejím středu a dále od nohy stolku. Mohlo by dojít
k mechanickému poškození nosného mechanismu jídelní desky a podvozku!!!!
6. Čištění:
Před prvním použitím doporučujeme servírovací stolek řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně
očištěna jídelní deska s případnou odkládací deskou u typu S202-A. Stolky čistěte běžnými tekutými saponátovými a
dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.
Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.
Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních
prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o servírovací stolek mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.
Servírovací stolky nejsou určeny do myček a sterilizátorů!
7. Údržba:
Vlivem dezinfekce a čistění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí servírovacího stolku. Proto je nezbytné
nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit silikonovým olejem styčnou plochu vnitřní a vnější nohy mechanismu
výškového stavění jídelní desky. Dále je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby koleček.
Pokud dojde při údržbě servírovacího stolku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.
8. Servis:
Servírovací stolek nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.
Bezpečnostně technická kontrola servírovacích stolků musí být ve vybraných zařízeních prováděna v periodě maximálně 2 let.
9. Záruka:
Na servírovací stolky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní
nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě
písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává
výrobce.
10. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní
hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb. Výrobek společně s dřevěnými díly byl podroben laboratorním zkouškám a získal licenci k užívání
ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“.
Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.
Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.
Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,
chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové a pryžové části. Pro likvidaci
výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na
tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování
odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
11. Obsah balení:
1 x Servírovací stolek
1 x Návod k použití
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