
• Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody nie 
zostaną uszkodzone. Jeśli przewody elektryczne zostaną przypadkowo nawiercone, istnieje 
zagrożenie dla życia z powodu porażenia prądem!
Podczas pracy z elektrycznymi narzędziami (np. z wiertarką) należy zwracać uwagę na 
własne bezpieczeństwo. Noś okulary ochronne.

• Wszystkie kable należy ułożyć w taki sposób, aby nie zostały zakleszczone ani zagięte w 
stojaku do tabletu.

• Od czasu do czasu sprawdź wszystkie mocowania śrubowe (w przybliżeniu co 3 miesiące). 
Na skutek przestawiania i poruszania stojakiem do tabletu, w miarę upływu czasu mogą się 
poluzować połączenia śrubowe.

• Nie przekręcaj śrub. Zbyt mocne dokręcanie prowadzi do uszkodzenia gwintu i może 
negatywnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.

• Podczas poruszania/przestawiania tabletu lub stojaka do tabletu nie używaj nadmiernej siły, 
gdyż może to prowadzić do uszkodzenia tabletu. 

• Nie przeciążaj stojaka na tablet. Przestrzegaj informacji dostarczonych przez 
producenta dotyczących maksymalnego ciężaru tabletu lub jego rozmiaru.

• Nie używaj stojaka na tablet, aby się na nim oprzeć lub się go trzymać.
• Do stojaka na tablet nie mocuj żadnych innych przedmiotów, oprócz przewidzianego do tego 

tabletu.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzaj montażu samodzielnie, lecz 

zwróć się do wykwalifikowanego fachowca.
• Tablety wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki 

zaradcze w odniesieniu do odprowadzania ciepła i ochrony przeciwpożarowej. 
Określone powierzchnie mogą zostać uszkodzone lub odbarwione przez odprowadzenie 
ciepła. Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające. 

Pielęgnacja i czyszczenie
• W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego 

lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć 
negatywnie na działanie.

• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

 Ważne informacje

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stojaka do tabletu

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!
Stojak do tabletu poprawia ergonomię podczas pracy lub gry i zwiększa zabezpieczenie przed 
kradzieżą, jeśli jest on wyposażony w urządzenie zamykające.
W zależności od stojak do tabletu, można wyregulować wysokość położenia tabletu oraz 
zmieniać jego pozycję poprzez odchylanie i obracanie. Dzięki temu można optymalnie 
dostosować położenie tabletu, zgodnie z potrzebami.
Podczas montażu należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek bezpieczeństwa. Dlatego 
uważnie przeczytaj poniższe akapity.

Ogólne informacje
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne 

dla dzieci.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, 

silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć 

produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu 
nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.

• Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy 
nie wolno przeprowadzać montażu.

• W zależności od wersji, stojak do tabletu można przymocować do podłogi lub na stole. 
• W przypadku stojaków do tabletów stawianych na stole, gumowe nóżki mogą ewentualnie 

pozostawić ślady na wrażliwych powierzchniach. Zabezpiecz takie powierzchnie odpowiednią 
podkładką.

• Pamiętaj, że produkt podczas obsługi może się ześlizgnąć, jeśli został ustawiony tylko na 
powierzchni/stole, nawet jeśli na produkcie znajdują się gumowe nóżki. W razie potrzeby 
można zamontować samoprzylepne paski, aby uniknąć ślizgania.

• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała 
lub uszkodzenia mienia!

• Stojak do tabletu nadaje się do użytku tylko w chronionych pomieszczeniach wewnętrznych, 
o ile nie podano inaczej.

• Zaplanuj starannie miejsce montażu, aby stojak na tablet znalazł się po montażu w 
wymaganym położeniu.

• Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu! Produkt posiada częściowo ostre 
krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!

• Przeprowadzaj tylko prace związane z montażem (wzgl. przestawianiem) stojaka do tabletu. 
Nie rozbieraj stojaka do tabletu i nigdy go nie przebudowuj, ani nie przeprowadzaj prób jego 
naprawy. 

• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy tablet nadaje się do zamocowania w 
stojaku do tabletu. Jeśli nie, być może potrzebna jest porada fachowca.

• Pracuj na czystej, miękkiej i suchej podkładce. Powierzchnie mebli należy chronić na czas 
montażu, zakrywając je podkładką.

• Podczas mocowania należy koniecznie zwrócić uwagę, aby użyć właściwych śrub. Z reguły 
śruby są dołączone do stojaka do tabletu. W pojedynczych przypadkach (w zależności od 
produktu) wymagane są jednakże inne śruby, które są dostępne w handlu. 

• Montaż na podłodze jest dozwolony tylko wtedy, gdy właściwości podłogi są do tego 
odpowiednie. Cienkie podłogi lub podłogi laminowane są zwykle nieodpowiednie. W 
specjalistycznych sklepach dostępne są jednakże specjalne elementy mocujące dla takich 
miejsc. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas przykręcania śrub nie wolno wywierać nadmiernej siły, w przeciwnym razie można 
zniszczyć/uszkodzić stojak do tabletu i doprowadzić do utraty rękojmi/gwarancji!

• Montaż lub ustawienie należy przeprowadzać bardzo sumiennie, ponieważ upadek tabletu 
i stojaka na tablet może nie tylko prowadzić do kosztownych szkód następczych, lecz także 
może spowodować obrażenia!

• Upewnij się, że podczas montażu w jego obszarze nie przebywają żadne nieupoważnione 
osoby. To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
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