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NAVODILA ZA UPORABO

AGA pregledovalna miza
Podajalec papirja FQ.7.5.204.01

AG-PU-6000

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Navodila za postavitev ležiš ča

Material - lepenka
Dimenzije - cca. 2000 x 700 x 150 mm (D x Š x V) – ležišče 65 cm

- cca. 2000 x 870 x 150 mm (D x Š x V) – ležišče 80 cm

1. Postavite ležišče v originalnem pakiranju v bližini, kjer ga želite postaviti.
2. Paketa ne odpirajte s silo.

Opomba

Proizvajalec ne krije stroškov poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanje teh navodil za
uporabo.

Uporaba

1. Ležišče obrnite na glavo z oblazinjenim delom navzdol.
Za ležišča z jeklenimi nogami:
2. Noge močno privijte v vse štiri vogale ležišča s priloženim orodjem. Prepričajte se, da

so varovalne ploščice na notranji strani prav tako dobro privite. Dve nogi morata biti
opremljeni z eno, drugi dve pa z dvema varnostnima ploščicama. Nogi z dvema
varovalnima ploščicama morata biti pritrjeni tam, kjer je naslon za glavo.

3. Ležišče postavimo na noge.
Za ležišča s ploščatimi ovalnimi nogami:
2. Noge močno privijte v vse štiri vogale ležišča s priloženim orodjem. Prepričajte se, da
so varovalne ploščice na notranji strani dobro privite. V primeru, da so tla neravna, lahko
s pomočjo le-teh neenakosti prilagodimo s priloženim orodjem.
3. Ležišče postavimo na noge.

Navodila

Vzglavje je opremljeno z varnostno zavoro, ki onemogoča, da naslonjalo za glavo zdrsne iz
tirnic mehanizma za dviganje in spuščanje.

Čiščenje in vzdrževanje

Potrebno je redno čiščenje. Vsi r sistemi za nastavljanje morajo biti zaščiteni pred vdorom
tekočin. Pobarvani deli se čistijo z neagresivnimi čistili. Naknadno jih je treba obrisati s suho
krpo. Ne pustite, da se miza kar tako suši na zraku ali soncu.

Tehni čni podatki

Dolžina naslona: 500 mm
Dolžina ležišča: 1400 mm
Oblazinjen del: 50 mm
Širina: 650 ali 800 mm
Višina: 650 mm
Dvig naslona za glavo: + 30°
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Varnostni napotki

Za nadomestne dele lahko uporabljate le originalno dodatno opremo podjetja AGA
Sanitaetsartikel GmbH ali dodatno opremo pooblaščenih dobaviteljev.

Uporabniki prevzemajo vso odgovornost ob uporabi nedovoljene dodatne opreme.

Navodila za namestite podajalca papirja

Nastavek za podajalec papirja je na voljo kot dodatna oprema in ni del standardne opreme,
ki vključuje:

- nastavek in palica
- dva L-profila
- štiri vijake

1) Nastavek podajalca papirja privijete na spodnji strani mize kjer je naslon za glavo.
2) Dve luknjici na L-profilu (na krajšem delu) nastavite natančno na luknjice na spodnji

strani naslona za glavo.
Pozor: na koncu vsakega L-profila sta okrogla črna čepka. Usmerjena morata
biti eden proti drugemu.

3) Palico vstavite med L-profile na vrhu pri črnih čepkih tako, da rahlo potisnete L-profile
narazen.

CE deklaracija primernosti

v skladu z CE smernicami 93/42/EWG

Ležišče uvrščamo v I. razred glede na model in konstrukcijo. Takšno je predano v prodajo v
skladu predpisanimi merili »Guideline 93/42 Council EC na nivoju medicinskih produktov z
dne 14. 6. 1993« in opremljeno s simbolom CE, ki izkazuje kvaliteto.

Vsako nedovoljeno spreminjanje razveljavlja deklaracijo.
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij

tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Certifikat ISO 9001 | Akreditacijska listina LK-023 | Člani protikoruptivne organizacije TRACE | Certifikat Družini prijazno podjetje


