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Acest birou nu necesită lucrări de mentenanță  

În  cazul  în  care  încep  să  se  audă  sunete  în  timpul  folosirii  vă  rugăm  sa  încetați  folosirea  acesteia  și  să 
contactați cel mai apropiat dealer.

Biroul se va curăța doar cu o lavetă
 

5. MENTENANȚĂ ȘI DEFECTE
–  

6. DATE TEHNICE

Cadru, materiale : Aluminiu, praf lăcuit    
23,5 kg 23 kg  Greutate (cadru ) :                       21,5 kg  22 kg  23 kg  

 
23,5 kg  

Lățime : 92 cm  112 cm  152 cm  172 cm  112 -152 Flex  132 -172 Flex  

Adâncime 70 - 100 cm  — depinde de forma blatului
Înălțime (cadru ) : 63 - 123 cm 

V ( viteză ) : ~ 32 mm / sec.  — neîncărcat
Ciclu lucru : 10 % by 50 % la încărcare max. pe cadru sau max 2 minute continuu   
Operațiuni :                                Micro întrerupătoare
Voltaj : 100 -240 VAC | 50 / 60 Hz

Consum în standby : < 0,5 Watt

Încărcare max (pe cadru) : 100 kg  
Încărcare max. testat (cadru ) :    125 kg 
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8. INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE :  

 

Cu referire la Directiva 98/37/EF va rugăm să țineți cont de 

-  Directiva  98/37/EF 
-  Directiva 89/336/EØF cu schimbările ulterioare 
-  Directiva 73/23/EØF cu schimbările ulterioare 

-  scaunul și suportul scaunului sunt considerate mașini și 
-  scaunul și cadrul biroului nu ar trebui să intre în folosință până când acestea nu au fost asamblate  

și instalate în concordanță cu instrucțiunile de asamblare.

 următoarele standarde și documente normative  

Pe propria răspundere declarăm că următoarele produse

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

7. PIESE 
vezi pag. 4

 -  Birourile  reglabile  tip  901-47  ce  sunt  acoperite  de  această  declarație,  sunt  în   conformitate  cu

 vezi pag. 5-6 

Curba  de  mai  sus  se  aplică  unei  încărcări  amplasate  central  și  este  valabilă  numai  în  ceea  ce  privește  ciclul  de  funcționare  10%  până  la  50%  din  valoarea 
maximă, sarcină maximă sau max. 2 min. continuu. Specificațiile pot varia în funcție de temperatura locală, de umiditate și de tensiunea de intrare.












