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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 5710 
Výrobek: Stolek přes postel Daleside 
 
 

Zobrazený model: 5710 
 
SPECIFIKACE 
 
Hloubka: 46 cm 
Šířka rámu: 81-141 cm 
Šířka stolku: 72 cm 
Výška: 69-92 cm 
 
Hmotnost výrobku: 13 kg  
Max. hmotnost uživatele: 15 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Stolek přes postel vyrobený v chromované a 
epoxidové potažené oceli. Vybaven čtyřmi 
brzděnými kolečky, laminátovou deskou a 
samostatným bočním stolkem. Hlavní stůl lze 
naklopit pod úhlem. Má také nastavitelnou 
šířku i výšku. K dispozici je příslušenství, které 
umožní, aby se dal výrobek použít na posteli o 
šířce 1,5 m. Dodává se jako plochý balíček. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Stůl Daleside lze použít přes postel nebo 
křeslo a slouží jako pomůcka při jezení, pití 
nebo čtení. Samostatný boční stolek je pevný, 
takže poskytuje stabilní podporu, když je 
hlavní stůl nakloněn. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
V případě, že je stolek dodán jako plochý 
balíček, smontujte jej následujícím způsobem: 
Umístěte hlavní stůl vzhůru nohama na čistou 
podlahu. Posuňte chromové podpěry ve tvaru 
L s 5 otvory nahoru do černé čtvercové části 
stolu. Podpěry L se zastaví, jakmile pružinové 
tlačítko dosáhne dorazového otvoru. Šířka 
bude nyní maximální. Nasaďte černé nohy 
základny na chromové podpěry ve tvaru L a 
ujistěte se, že je nejdelší část nohy co nejdále 
od závěsu stolku. 
Otočte stolek do svislé polohy. 
Nastavte požadovanou výšku výběrem 
některého z 5 otvorů, ruční knoflík by měl být 
úplně zašroubován, ujistěte se, že jsou obě 
strany nastaveny na stejnou výšku. Nastavení 
šířky se mění tak, že zvednete stolní desku, 
čímž získáte přístup k pružinovým tlačítkům na 
obou stranách. Stiskněte je a zasuňte nohy do 
požadovaného nastavení a utáhněte šrouby. 
(NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ SILNĚ) 
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Pokud máte s tímto výrobkem problémy, 
uveďte prosím sériové číslo, které 

naleznete na stolku. 

 
Úhel naklonění hlavního stolu se nastavuje 
zvednutím chromové podpěry ve tvaru U na 
přední hraně stolu a zastavením stolu v 
požadovaném úhlu. Chcete-li uvolnit úhel a 
stolek snížit, vytáhněte stůl do zcela vysunuté 
polohy a poté spusťte. 
Když je stolek v požadované poloze, zablokujte 
čtyři kolečka, zatlačením na páčku nad každým 
kolečkem. Pro uvolnění brzdy zatáhněte páčku 
nahoru. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Ujistěte se, že je stolek na rovnoměrném 
povrchu. 
Zkontrolujte, že jsou ruční kolečka dostatečně 
utažena. Na stole neseďte. 

ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Zkontrolujte opotřebení koleček a 
možné zachycení materiálu. 

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se 
zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje 
na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, 
pokud výrobek pečlivě používáte a řádně 
udržujete. Životnost se také může značně 
zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo 
pokud již není potřeba, obraťte se na svého 
dodavatele, který vám poskytne informace o 
tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na 
vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k 
recyklaci. 

PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v 
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším 
dodavatelem. 
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