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FISA TEHNICA / ASAMBLARE
RO

ATENTIE

ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE NU A-ȚI ASAMBLAT
PRODUSUL ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ȘI
ATENȚIONĂRILE DIN ACEST MANUAL POATE REZULTA
ÎN RĂNIREA SERIOASĂ A UTILIZATORULUI.
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2.




3.

Acest produs respectă normele de siguranță prevăzute. Utilizarea necorespunzătoare poate
provoca daune persoanelor și maselor. Citiți manualul de utilizare înainte de a începe utilizarea
tabelului. Vă oferă informații importante despre siguranța, utilizarea, instalarea și mentenața
produsului, iar acestea vor proteja produsul împotriva deteriorării de către dumneavoastră sau de
către copii.Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și să o înmânați viitorului posesor, dacă este
cazul.

UTILIZARE

Acest produs electromotiv este proiectat pentru spații de birouri dintr-un mediu uscat (0-40 Cș 20-90%
umiditate relativă). Înălțimea biroului poate fi ajustată nelimitat, motiv pentru care acesta oferă unul dintre
cele mai bune medii de lucru ergonomic.
Acestea nu au fost proiectate pentru altă folosință decât cele prezentate în acest manual, ex. Acestea
nu se vor folosi în zone cu umiditate mare, nu se vor folosi pentru ridicarea greutăților sau a
persoanelor.
Orice abatere se va face pe propriul risc!- NU vă târâți, stați culcat sau alergați pe sub cadrul biroului,
NU vă așezați pe cadrul metalic.- COPIII ar trebui să folosească biroul numai sub supravegherea
adulților.Producătorul nu acceptă în niciun caz revendicările de garanție sau revendicările privind daunele
rezultate din utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a cadrului de masă, altele decât cele
descrise în acest manual de operare.
INSTALARE

Doar atunci când biroul a fost asamblat (vezi instrucțiunile de asamblare la capitolul 8), picioarele ajustabile
se vor monta și ele așadar nivelul biroului se va regla și nu se va mișca.


Asigurați-vă ca nici un cablu nu se va sugruma



Așezați biroul la o distanță sigură de pervazul ferestrei, radiatoare, alte piese de mobilier, etc așadar nici
o persoană nu va fi blocată



Atunci când puneți în mișcare biroul imediat după asamblare, blatul trebuie înlăturat.
Biroul NU POATE sa se ridice împreună cu acesta. Biroul trebuie să se afle la cel mai
mic nivel înainte să se pună în funcțiune.

4.

OPERATIUNI

SUS/JOS
Apăsați butoanele pentru
operațiunile jos și sus
Butoane
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5.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECTE



Acest birou nu necesită lucrări de mentenanță



Biroul se va curăța doar cu o lavetă



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.

6.

DATE TEHNICE

Cadru, materiale si greutati:

Aluminiu, argintiu - Greutate cadru metalic ~ 32 kg

L

160-180 cm
80-120 cm

l
H

68 – 120 cm

V (viteza)
Ciclu:

~25 mm/sec.
80 kg
10% by 50% of max load on frame or max 2 min. continuously

Operatiuni:

Rocker switches

VoltaJ:

100-240 VAC - 50/60Hz
< 0,4 Watt

FMAX = Max. incarcare:

Consum Standby:


FMAX
D

W

H

7.

PIESE
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ASAMBLARE
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Continued….

Continued…..
20 buc. suruburi b) trebuiesc stranse pentru o fixare buna
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SUS/JOS Apăsați
butoanele simultan
pentru operațiunile jos
și sus

9.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Pe propria răspundere declarăm că următoarele produse
- Birourile reglabile ce sunt acoperite de această declarație, sunt în
următoarele standarde și documente normative

conformitate cu

- Directiva 98/37/EF
- Directiva 89/336/EØF cu schimbările ulterioare
- Directiva 73/23/EØF cu schimbările ulterioare
Cu referire la Directiva 98/37/EF va rugăm să țineți cont de
- 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.

Producator:
Unik Design
Zizinului nr. 119
Brasov
Romania
Tel: +40 751.51.50.90
www.birouri-reglabile.ro
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