
    
 
 

Hliníkový stojan na reproduktor SPS56B     
 
 
 
 
Obj. č.: 30 13 95 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stojanu na reproduktor SPS56B. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dávejte pozor, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Vlastnosti 
• Stojan pro reproduktor pneumatickým odpružením a s tyčí  

o průměru 35 mm 
• Snadné zvýšení nebo snížení polohy pomocí integrovaného 

vzduchového odpružení  
• Možnost zatížení 30 kg 
• Výškové nastavení v rozsahu 120 až 200 cm 
• Vyroben z lehkého, černého, anodicky oxidovaného hliníku 

 

Obsluha 
 

Nastavte tyč do požadované výšky a poté ji jemně upevněte utahovacím 
kolečkem (A). 
Vložte zajišťující kolík (B), lehce uvolněte utahovací kolečko a snižte 
nastavení tyče, aby držela na kolíku – Pozor: Aby se zajistila nastavená 
výška, nezapomeňte nikdy vložit bezpečnostní kolík!  
Utahovací kolečko znovu utáhněte rukou (ne příliš silně) a poté na takto 
zabezpečený stojan položte reproduktor. 
 
 
 
 
 

 

Recyklace 
 

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně  
podle platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Technické údaje 
 

Typ: SPS56B 
Typ výrobku: Stojan na reproduktor 
Materiál tyče: Hliník 
Barva tyče: Černá 
Povrch tyče: Prášková nátěrová hmota 
Minimální výška: 1 200 mm 
Maximální výška: 2 000 mm 
Spojovací materiál: Kov 
Průměr tyče: 40 / 35 mm 
Maximální zátěž: 30 kg 
Hmotnost: 2,8 kg 
 

 
 
Záruka 

 

Na hliníkový stojan pro reproduktor SPS56B poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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