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Výrobca: HON – KOVO s.r.o. 

Srbská 347 / 2 
160 06 Praha 6 – Dejvice 
Česká Republika 

 

1 ÚVOD 

Sme potešení, že ste si vybrali tento výrob
urobili všetko preto, aby uvedený výrobok b
rozsahu použitia. Aby výrobok slúžil dobre
jeho používaním pozorne preštudovať nižšie
prípadného poškodeniu a k zaisteniu bezpeč

Obsluha stola a jeho používanie je veľ
manipuláciou prísť k nepríjemným mimoria

Preto si tento návod pozorne p reč

 

 

 

Obzvláš ť dôležité upozornenia al ebo varov
byť príčinou úrazu obsluhy al ebo iných os

2 ÚČEL, URČENIE A FUNKCIE 

Výškovo nastaviteľný stôl bol navrhnutý
namáhania pri sedavej práci alebo  v stoj
výšky stola v spojení s výškovo nastavite
miesto za účelom zníženia zaťaženia chrbtice

Uvedený výrobok je možné používať v stanovených 
kancelárskeho charakteru, pri splnení podm

� Stôl možno nastaviť podľa požadovan

� Ovládanie nastavenia vhodnej výšky 
dosky stola s označením smerov.
so šípkou smerom nadol ide stôl dol

� Pohon nastavenia výšky je umiestnený

elektromotorom, takže nastavenie 

  
Spôsob ovládania stola – obr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, že ste si vybrali tento výrobok a veríme, že s ním budete spokojný. Výrobc
k bol využiteľný vo všetkých stanovených podmienk
re Vašim potrebám, doporučujeme pred uvedením 
ižšie uvedené kapitoly k zaisteniu jeho správnej

bezpečnosti obsluhy.  

ľmi jednoduché, má široký rozsah použitia, predsa však
riadnym udalostiam, ktorým môžeme predísť správnou manipulá

rečítajte !! 

ebo varov ania sú ozna čené vyššie uvedenými symbol
ebo iných os ôb, prípadne môže vies ť k poškodeniu výrobku.

 VÝROBKU 

hnutý za účelom zvýšenia pohodlia pri práci a so 
ebo  v stoji s možnosťou nastavenia najvýhodnejšej polohy 

staviteľnou stoličkou je možné vyhovieť ergonomickým pož
chrbtice a zníženia rizika prípadného poškodenia zdrav

stanovených parametroch na rôznych pracoviskách
ní podmienok pre jeho používanie. 

požadovanej výšky v rozsahu od 640 do 1300 mm (bez d

výšky je veľmi jednoduché - robí sa ovládacími tlač
. Stlačením tlačítka so šípkou smerom nahor ide st

l dole. Uvolnením tlačítka ostane stáť stôl v požadovan

iestnený v nohách stola pod pracovnou doskou a je zabezpe

 je veľmi pohodlné, jednoduché a nevyžaduje žiadnu silu
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Výrobca a jeho vývojové oddelenie 
nkach a uľahčil prácu v širokom 

uvedením výrobku do prevádzky a pred 
ej funkčnosti, zamedzeniu jeho 

redsa však môže nesprávnou 
ť správnou manipuláciou. 

symbol mi . Ich nedodržanie môže 
výrobku.  

 zámerom zníženia fyzického 
polohy stola. Použitím nastaviteľnej 

ergonomickým požiadavkám na pracovné 
zdravia. 

skách, prevažne na pracoviskách 

(bez dosky). 

tlačítkami, umiestnenými na čele 
de stôl hore, stlačením tlačítka 

požadovanej pozícii. 

zabezpečený 

iadnu silu. 
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3 MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA V PRÍPADE OBSLUHY 

Nebezpečie Príčina Opatrenia 
Zovretie , stlačenie 
(Noha, ruky) 

Zásahy pod stolom pri znižovaní výšky 
(mezi pracovnou plochou a podlahou). 

Viď kapitola 5.3 

Zovretie, pricviknutie 
Mezi pohyblivou časťou stola a vedľajšou pevnou 
prekážkou – stena, skriňa apod.),časťou iného 
zariadenia,postavenia osoby. 

Viď kapitola 5.3 

Úraz el. prúdom 

Zatečenie vody do el. inštalácie. 
Pretrhnutie el. prívodu alebo poškodenie izolácie. 
Nesprávným pripojením na el. sieť. 
Zásahy do zariadenia alebo manipulácia pri 
neodpojenom prívodu el. energie zo siete. 

Viď kapitola 5.1, 5.2,5.3.1, 5.4 

Zakopnut ie O napájací prívod na podlahe. Viď kapitola 5,2 

Úder, prirazenie Prevrátením stola pri preťažení, nerovnomerným 
zaťažením stola, zlým osadením na nerovnej podlahe. 

Viď kapitola 5.2 

Pád z výšky Pádom zo stola pri nedovolenom používaní 
stola za účelom zvýšenia pracovného miesta. 

Viď kapitola 5.3 

Požiar alebo výbuch  Použitím v prostredí, pre ktoré nie je stroj určený. 
Preťažením motora. 

Viď kapitola 5.1 

4 TECHNICKÉ DÁTA 

Teplota pracovného prostredia + 10OC až + 40OC 
Relatívna vlhkosť vzduchu prostredia max. 70 % 
Rozmery pracovnej plochy 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 x 800 mm 
Rozmedzie nastaviteľnej výšky stola 2-segment min. 640 mm, max. 1300 mm (bez dosky) 
Celková hmotnosť stola 2-segment (v zloženom stave) 34 kg (bez dosky) 
Hmotnosť dovoleného zaťaženia pracovnej plochy maximálne 100 kg (bez dosky) 
Pohon výškového nastavenia Elektrický, umiestneným v nohách stola pod pracovnou doskou  
Ovládánie a regulácia  Elektronickými tlačítkami na čele stola 
Spôsob pripojenia na sieť  káblom so zástrčkou do siete s napätím 230 V, 50 Hz,  
Ovládacie napätie (bezpečné napätie) 24 V 
Príkon motora  Max 135 W 
Hlučnosť motora ≦ 50db 

5 VŠEOBECNÉ POKYNY K OBSLUHE  

5.1 Prostredie pre umiestnenie stola 

� Stôl môže byť používaný len v interiérovom prostredí.  

V prostredí, kde je nebezpečie ohrozenia vlhkosťou, striekajúcou alebo kvapkajúcou vodou alebo inými 
kvapalinami, vo vonkajšom prostredí, v prostredí s nebezpečím výskytu horľavých alebo výbušných pár, 
plynov a prachu  je zakázané tento stôl používa ť a skladova ť. 

 Hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, výbuchu prípadne požiaru a poškodenia stola vrátane jeho funkcií. 

5.2 Umiestnenie a pripojenie stola na elektrickú si eť 

5.2.1 Montáž stola  

� Pred montážou a umiestnením stola sa poverená osoba musí podrobne a dôkladne zoznámiť s týmto návodom 
so súvisiacou priloženou dokumentáciou. 

� Montáž stola sa prevedie podľa inštrukcii k montáži (popísané nižšie v bode č.9) a priloženého obrázkového 
návodu na montáž. 

� Pripojenie káblov sa prevedie do príslušných konektorov na ovládacom kontrolboxe, podľa montážneho návodu.  
Stôl musí byť umiestnený na pevnej a vodorovnej podlahe. 

 

� Pokiaľ je umiestnený medzi pevné č
časťou medzera najmenej 25 mm, aby b
pohybe stola medzi pohyblivou doskou pracovn

5.2.2 Pripojenie na elektrickú sie ť 

� Zariadenie je možné pripoji
miesto vyhovuje platným p

� Elektrický prívod musí byť
nebránil bezpečnému pohybu os
k jeho poškodeniu alebo vytr

� Riadiaca jednotka stola je opatrená ochranou proti kolísaniu prúdu. Aj tak doporu
prepäťové zásuvky pre pripojenie stola do elektrickej siete.

5.3 Bezpečná obsluha stola  

 
PREDCHÁ

 

5.3.1 Uvedenie do pr evádzky

� Obsluhovať  stôl môže iba osoba staršia, ako 18 rokov

� Obsluha stola sa musí pred použív

� Pred prvým zapnutím al ebo po každ
stôl zostane na svojej posledn ej
previes ť inicializáciu stola. 

� Inicializácia  (nastavenie východzej
Stlačte tlačítko pre pohyb smerom dol
tlačítko stlačené po dobu minimáln

� Pri zdvíhaní alebo spúš ťaní stol
tlačením na dosku stola v obo ch

� Pri nastavovaní výšky stola môže b
dosky). 

 

VAROVANIE !!!  POHYB A 
Pracovný cyklus (beh motora v obo ch sme
doba nepretržitého chodu stola p ri nastavova
minút v k ľude – nesmie by ť používaný !!!

 

 

� Pri pohybe stola nesmie byť nijako
 medzi pohyblivou pracovnou doskou 

� Pri pripojených kancelárských zariadeniach ako sú PC, monitory, lampy a p
k zaťaženiu vodičov ťahom a strihom vedúcim k
umiestnenie. 

� Nejmenšia medzera medzi p odlah

� Nebezpečie úrazu stla čenia rúk al

� Pri pracovnej činnosti stola (pohyb stol
blízkosti dalšie osoby (napr. spolupracovníci, d

� Pod stolom nesmú byť predmety alebo 
 neprišlo k ich poškodeniu, úrazu al

zi pevné časti – okolité stoly, skrine a iné predmety, musí b
25 mm, aby bolo zabránené prípadnému zovretiu al

skou pracovnej plochy a okolitými predmetmi. 

 

ipojiť na el. sieť, ktorá bola preverená odborne spôsobilou osobou
sto vyhovuje platným predpisom a požiadavkám výrobcu. 

yť uložený tak, aby bol bezpečne chránený proti mechanickému
nému pohybu osôb a nedošlo k zakopnutiu o nezaistený el. p

ebo vytrhnutiu zo zásuvky alebo stolu ťahom. 

Riadiaca jednotka stola je opatrená ochranou proti kolísaniu prúdu. Aj tak doporu
ové zásuvky pre pripojenie stola do elektrickej siete. 

EDCHÁDZAJME ÚRAZO M A NEHODÁM !!

evádzky  

stôl môže iba osoba staršia, ako 18 rokov. 

ed používaním výrobku zoznámiť s návodom na ovládanie

ebo po každ om odpojení stola z el. siete (alebo pri p
ej pozícii (je opatrený brzdou) a po jeho  zapojení do s

ej polohy pre ďalšie požadované nastavenie výšky). 
m dole (zasúvanie). Pracovná doska zíde do základn

minimálne 5 sekúnd. V niektorých prípadoch je nutné túto oper

stol a nesmie by ť nijako bránené vo ľnému chodu
ch  vertikálnych smeroch!!! Mohlo by prís ť k poško

že byť stôl zaťažený do hmotnosti dovoleného zaťaženia

POHYB A TRVALÝ BEH MOTORA ZDVIHU JE O
ch sme roch pohybu) môže by ť len 10% času pracovn

ri nastavova ní výšky sú 2 minúty. Po tejto dobe musí b
!!!  V opačnom prípade je nebezpe čenstvo trvalého 

o zasahované rukami alebo nohami do priestoru
skou a podlahou. 

Pri pripojených kancelárských zariadeniach ako sú PC, monitory, lampy a pod. môže prís
ahom a strihom vedúcim k ich poškodeniu. Dbajte na dostatočnú d

odlah ou a pohyblivou časťou stola je 590 mm . 

alebo nôh. 

(pohyb stola nahor alebo nadol) nesmú byť  na alebo pod stol
. spolupracovníci, deti, atď). Hrozí nebezpe čie úrazu stla č

ebo časti nábytku vyššie ako 590 mm, aby pri zídení
alebo k poškodeniu stola!!! 
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ty, musí byť medzi stolom a pevnou 
alebo stlačeniu prstov ruky pri 

sobilou osobou, že pripojovacie 

proti mechanickému poškodeniu a 
ný el. prívod na podlahe, alebo 

Riadiaca jednotka stola je opatrená ochranou proti kolísaniu prúdu. Aj tak doporučujeme používať 

M A NEHODÁM !! ! 

ie funkcii stola.  

prerušení dodávky el. prúdu), 
zapojení do s iete je potrebné 

výšky).  
základnej polohy – naďalej držte 
to operáciu previesť  dvakrát. 

nému chodu  zvyšovaním za ťaženia 
poško deniu motora !!! 

ťaženia maximálne 100 kg  (bez 

ZDVIHU JE OBMEDZENÝ  !!! 
pracovn ého cyklu. Maximálna 
musí b yť stôl na dobu min. 18 

trvalého poškodenia motora!!! 

storu pod stolom, hlavne v časti 

od. môže prísť pri pohybe stola 
atočnú dĺžku vodičov a ich vhodné 

ebo pod stolom a v jeho tesnej 
úrazu stla čenia a zovretia.  

zídení stola do najnižšej polohy 



 

� Stôl je zakázané používať k činnost
pri opravách a údržbe, alebo používa

� Stôl nesmú obsluhovať osoby pod v

� Pri premiestňovaní stola musí byť st
 

Stôl neumiest ňujte nikdy bliž ši
nebezpečie vznietenia a požia ru

 

5.4 Pokyny pre čistenie a údržbu  

� Stôl a zariadenie nevyžaduje zvláštn
na nábytok. Podľa potreby 
komunálnej hygieny – Jar, Pur apod. a následn

� Je zakázané  používať väč
el. zariadenia stola alebo elektroni

� K čisteniu stola je zakáza
drôtené kefy, šmirgeľ, ostré p

� K obsluhe stola nie je potrebná
predmetným návodom. 

 
 

� Opravy a údržbu elektrických  
spôsobilej osobe v obore elektro
odborne spôsobilý. 

� Pri akýchko ľvek manipuláciach  
vždy  odpojený od el. siete !!!!  

5.5 Kontrolné lehoty zariadení 

 Zariadenie je pripojované k elektrickej sieti pohyblivým prívodom
kontrol a revízii v závislosti na miestnej legislative. Vykonávajte pravidelné kontroly pod

� Bežné kontroly vykonáva obsluha stol

6 PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

Musia prevádzkovať zariadenie v zmysle platných 

Archivovať dokumentáciu dodanú výrobcom

Obsluhu a uživatľov stola preukázateľne zo
návod do vlastného systému firmy. 

Vykonávať predpísané kontroly, revízie a s

7 SKLADOVANIE 

Výrobok skladujte v priestoroch čistých, suchých, dob
pred prístupom slnečných lúčov a mrazu.  

8 PREPRAVA 

Stôl je dodávaný v čiastočne zmontovanom stav
doprave a manipulácii s dielmy dbajte na zvýšen
 
 
 
 
 
 
 
 

činnostiam, ku ktorým nebol konštruovaný – k zvyšova
ebo používať k iným účelom, ku ktorým nebol konštruovaný.

osoby pod vplyvom alkoholu a návykových látok. 

stôl vypnutý a spoľahlivo odpojený od elektrickej sie

šie ako 3 m od zdroja otvoreného oh ňa, sálavýc
ru . 

 

nevyžaduje zvláštnu údržbu. Nečistoty odstraňujte iba čist
eby stôl udržovať zotretím vlhkou handrou za použit

Jar, Pur apod. a následne utrať dosucha. 

äčší pruď vody alebo striekajúci prúd vody. Hrozí 
ebo elektroniky a následného poškodenia alebo úrazu el. pr

je zakázané používa ť žieraviny alebo inak agresívne látky, ho
, ostré predmety a iné prostriedky, ktorými by mohlo dô

potrebná zvláštna kvalifikácia osôb, okrem preukázate

 zariadení v prípade porúch zverte zástupc ovi
elektro . V žiadnom prípade ich nevykonávajte sami

 spojených s opravou, údržbou, čistením, pr em
 

elektrickej sieti pohyblivým prívodom a môže teda by
závislosti na miestnej legislative. Vykonávajte pravidelné kontroly pod

obsluha stola denne pred každým použitím. 

OSOBY 

platných národných predpisov a tohto návodu. 

 dokumentáciu dodanú výrobcom (návody na obsluhu a súvisiacu dokumentáciu

ľne zoznámiť s týmto návodom a súvisiacimi vlastnými p

skúšky zariadení. 

istých, suchých, dobre vetraných, pri čo najmenších teplotný
 

m stave a spolu s ostatnými časťami stola je zabalen
zvýšenú opatrnosť, aby neprišlo k ich poškodeniu
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zvyšovaniu úrovne pracovného miesta 
. 

iete. 

, sálavýc h panelov apod. Hrozí 

čistiacimi prostriedkami určenými 
za použitia bežných prostriedkov 

 nebezpečie zatečenia vody do 
ebo úrazu el. prúdom. 

látky, horľavé kvapaliny alebo 
ôjsť k poškodeniu časti stola. 

eukázateľného zoznámenia sa s 

ovi  výrobcu alebo odborne 
sami , pokia ľ nie ste k tomu 

emiestňovaním, musí by ť stôl 

a môže teda byť predmetom pravidelných 
závislosti na miestnej legislative. Vykonávajte pravidelné kontroly podľa miestnych požiadaviek.  

u). 

mi predpismi a zapracovať tento 

ajmenších teplotných výkyvoch, chránených 

zabalený v jednej krabici. Pri 
iu. 
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9 NÁVOD NA MONTÁŽ 

Montáž musí být prevedená podľa nasledujúcich inštrukcii a obrázkového montážneho návodu. 

Z krabice vytiahneme všetky diely, rozbalíme, odstránime ochranné obaly a ďalej postupujeme podľa nasledujúcich 
krokov: 

• Krok č.1 – Na spodok nôh primontujeme pätky, každú pomocou 2 skrutiek z balíčka kovania. 

• Krok č.2 – K nohám pripevníme rám príslušnými skrutky z balíčka kovania. 

Noha musí by ť v pravom uhle 90 ° od rámu!  (napr. pomocou uholníka alebo vodováhy). 

• Krok č.3 – Povolíme skrutky rámu, rám stola roztiahneme na požadovaný rozmer podľa šírky stola (D), ako je 
znázornené v obrázkovom návode na montáž (7a), alebo podľa trojuholníkových zárezov na ráme (7b), ktoré 
označujú 3 možné dĺžkové varianty stola (120, 140 a 160 cm alebo 160, 180 a 200 cm), utiahneme skrutky rámu. 

• Krok č.4 – Na zadné časti nôh primontujeme výložníky, každý pomocou 2 skrutiek z balíčka kovania. 

Na záver výškové rozdiely teleskopického rámu vyrovnáme pomocou 6 ks gumových dištančných podložiek z balíčka 
kovania a stôl je možné osadiť pracovnou doskou. 
 

PRACOVNÁ DOSKA MUSÍ BY Ť PLOŠNE STABILNÁ !!!  

 
Rám stola je opatrený otvormi pre prichytenie pracovnej dosky pomocou vrutov, maximálne Ø 6,3 mm s polguľatou 
hlavou alebo pomocou metrických skrutiek M6 pre pracovné dosky so závitom. 
 
V prípade zmeny šírky stola je nutné vykonať demontáž pracovnej dosky. Potom opakujeme montáž podľa kroku č 3 a 4. 
 
Pri demontáži celého stola je nutné postupovať opačne ako pri montáži odzadu krok po kroku (4 - 1). 
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10 MOŽNÉ PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE 

 

11 LIKVIDÁCIA STOLA A JEHO SÚ ČASTÍ. 

V prípade likvidácie výrobku je potrebné postupovať v súlade s platnými národnými predpismi pre nakladanie s odpadmi. 

12 SÚVISIACE A POUŽITÁ DOKUMENTÁCIA  

Obrázkový montážny návod vrátane schémy el. zapojenia stola a dôležitých informácii. 
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Príloha 1 – ES Prehlásenie o zhode výrobcu stola 
 

 


