
Instrukcja obsługi

Zmontuj (5), (2) & (3) używając klucza 5x5 (A) i dokręć

Wsuń

Dokręć

Kąt obrotu nie przekracza
jednej trzeciej

Obróć

Poluźnij

Włóż

Montaż prętu 
transmisyjnego (5)

Zainstaluj belkę podtrzymującą na kolumnie (2), (3)
dokręć śruby (F) kluczem 5x5 (A)

Poluźnij śruby na belce podtrzymującej (4)
kluczem 4x4 (A) następnie rozciągnij belkę

Montaż belki podtrzym. (4)

Poluźnij

Rozciągnij

Zmontuj (1), (2) & (3) razem, użyj klucza 5x5 (A) aby dokręcić śruby (E)

Montaż stóp (1)

Belka
podtrzymująca

Pręt
transmisyjny Wspornik

Adapter Osłona
Kabel

zasilający

Uchwyt
kablowy Uchwyt Kontroler

Kabel

Poniżśze rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. Brak jakichkolwiek
narzędzi lub problemy z instalacją - skontaktuj się z obsługą klienta.

Lista części Schemat instalacji

Część Część CzęśćIlość Ilość Ilość

Stopa Kolumna
Kolumna

podnosząca

Lista akcesoriów

ciągła praca 2 minuty po przerwie 18 min.

Rozmiar blatu

Cykl pracy

Temp. pracy

Dane techniczne

Ilość kolumn

Maks. ładowność

Maks prędkość

Napięcie

Najniższa pozycja

Najwyższa pozycja

KROK 1

KROK 2

KROK 3



ZapnijWłóż kableOtwórz

Podłącz kabel zasilający do portu DC
Podłącz kabel do portu  M1

Użyj uchwytu kablowego (10) aby
utrzymać porządek w kablach. 

Podłącz kable do zasilacza (7)

Nie podłączaj zasilania przed końcem
instalacji

Zainstaluj osłony (8) do belki podtrzymującej (4) przy
użyciu śrub (B), dokręcając kluczem 2.5*2.5 (A)

Użyj klucza 4x4 (A)  aby dokręcić 4 śruby na belce
wspierającej (4), następnie dokręć pręt transmisyjny
za pomocą klucza (G)

Dokręć pręt transmisyjny i belkę
podtrzymującą

Odległość ≤ 200mm

Kontroler powinien być
zainstalowany po tej 
samej stronie co silnik

Dostosuj szerokość stelaża (4) do wielkości

blatu.

Brak w zestawie

Instalacja zasilacza, blatu i i kontrolera 

Przykręć blat i kontroler (1) za pomocą śrub

(D), następnie dokręć wkrętarką

Zainstaluj uchwyt (11)  na 

belce (4)

KROK 8

KROK 6

KROK 5

KROK 4 KROK 7

Zmontuj (6), (2) & (3), używając klucza 5x5 (A) i śrub (C)

Montaż osłon i zasilaczaMontaż wsporników (6)



Występujące błędy Uwaga

Utylizacja odpadów 

DMTrade Mikołaj Tomaszewski oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywami 
EMC (2014/30/ UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE).

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie 
należy wyrzucać z innymi odpadami ko-munal-
nymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla śro-
dowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z 
niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj 
je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby 
zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z sys
temów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze 
sprzedawcą, u którego produkt został zakupi-
ony.

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeżeli 
napotkany błąd nie został wymieiony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

1. Zasilanie: AC100V-240V,50/60Hz
2. Środowisko pracy: 0-40�
3. Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilania, podczas czyszczenia wytrzyj kurz z 
powierzchni lekko wilgotną ściereczką do naczyń, uważaj, aby nie wpuścić kropli do 
części wewnętrznych, nie zgubić złącza.
4. Zasilacz  zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, prze-
wwody itp., Więc należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska każdego kraju, a nie zgodnie z ogólnymi odpadami domowymi.
5. Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy montaż jest prawidłowy i kompletny.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami 
programowymi produktu.
7. Zabrania się dzieciom zabawy produktem z powodu nieprzewidzianych działań 
podczas zabawy, więc wszelkie niebezpieczne konsekwencje spowodowane tym 
niewłaściwym działaniem nie będą obciążać producenta.
8. Niewielki hałas powodowany przez pasek wielorowkowy lub układ hamulcowy 
nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie sprzętu.
9. Zabrania się czyszczenia sprzętu materiałami żrącymi lub ściernymi. Należy up-
ewnić się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez 
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane doty-
czące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z 
nim związane. Dzieci poniżej 8 lat nie mogą bawić się urządzeniem.
11. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez produ-
centa, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę 
w celu uniknięcia zagrożenia.
13. Upewnij się, że w środowisku pracy nie ma źródeł zagrożeń. np. nie zaśmiecaj 
narzędzi. Zawsze ostrożnie obchodź się z materiałami opakowaniowymi, aby uni-
knąć wszelkich możliwych zagrożeń, np. plastikowa torba może spowodować 
ryzyko zadławienia się dzieci.


