Veterinární stůl VT - 804E
Výrobce:
CIRA cz. spol. s r. o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky, Česká republika, IČ. 288 14 193
Prohlášení o shodě:
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)

Před instalací a použitím si přečtěte tento návod a uchovejte ho tak aby byl v případě
potřeby k použití
Bezpečnostní pokyny:
-

nikdy nevkládejte nic mezi pohyblivé části stolu, dejte pozor aby nevzniklo nebezpečí
skřípnutí hlavně dolní končetiny

-

před připojením stolu k síti napětí vždy zkontrolujte neporušenost izolace celého
přívodního elektrického kabelu. Ani mírně poškozený elektrický přívodní kabel nesmí
být připojen na napětí

-

zasahovat do elektroinstalace a jiného nastavení stolu je nepřípustné

-

po skončení práce vždy odpojte stůl od sítě elektrického napětí

Obecný popis:
Jedná se stůl s elektrickým zdvihem, který je primárně určený pro kosmetické účely a klinické
vyšetřování zvířat až do hmotnosti 70kg. Zdvih je realizován prostřednictvím elektrického
pohonu (D) obsluhovaného dvěma spínači na nohu (C). Jedním se deska zvedá a druhým se
snižuje.

Vyšetřovací deska má pogumovaný omyvatelný povrch, snadno se vyjímá a čistí (A).
Rám (B) je ocelový pokryt smaltovanou vrstvou barvy, konstrukce je velmi jednoduchá a v
podstatě bezporuchová.
Obsluha :
Je velmi jednoduchá, nejdříve je třeba stůl zapojit k síti elektrického napětí 230V. Zástrčka a
kabel musí být neporušený a izolace v celé délce musí být intaktní. Pokud by tomu tak
nebylo je zakázáno připojovat stůl k elektrické síti a je nutnou zjednat odbornou opravu.
Stůl musí být umístěn v suchém a bezprašném prostředí. Zástrčka se též nesmí připojovat
k síti, pokud je vlhká, nebo mokrá. Stůl je již složen a musí být pouze vhodně ustaven. Je
zakázáno provádět na zařízení jakékoli zásahy, zejména však zasahovat do elektrické
instalace, přenastavovat koncové vypínače či táhlo elektrického pohonu.
Zajistěte, aby při užívání nedošlo k poškození přívodního kabelu a aby nebyl přiskřípnut pod
stolem, mezi jeho pohyblivými částmi, nebo nevedl nad ostrými předměty. Zásuvka musí být
snadno dostupná, aby z ní bylo možné zástrčku rychle vytáhnout.
Pokud se stůl nesnižuje, je třeba se přesvědčit, není-li zcela dole. Jak horní, tak dolní krajní
poloha je jištěna automatickým vypínačem. Přenastavovat krajní polohy je přísně zakázáno.
Při zvedání a snižování desky, je zakázáno vkládat něco mezi zvedací mechanizmus, tak jako
je třeba dávat pozor na končetiny (hlavně dolní). Ze stejného důvodu je zakázaná manipulace
se stolem malým dětem a všem dalším osobám, které nebyli seznámeni s tímto návodem.
Stůl není určen k ničemu jinému, než je ošetřování a kosmetické úpravy zvířat.
Na obě strany stolu lze přidělat konzolu na zavěšení například infuzního setu, nebo světla. Při
stříhání sem lze připnout i vodítko. Konzole se zasune do připraveného otvoru a zajistí
aretačním šroubem. Konzole jde posunovat nahoru i dolu v aretačním zařízení. Na jejím boku
je dále šroub, který když se povolí tak lze konzoli ještě i teleskopicky vysunout. Konzole není
standartní součástí dodávky.

Čistit lze všemi běžnými čistícími prostředky. Dezinfikovat lze stůl přípravky na bázi chlóru i
jódu. Čištění a dezinfekci je nutno provádět při vytažené síťové vidlici ze zásuvky. Síťovou
vidlici (zástrčku) je možné připojovat k elektrické síti pouze suchou.
Technické údaje:
-

rozměry vyšetřovací desky jsou 127 x 66 cm

-

zdvih je v rozmezí 66 cm až 106 cm

-

hmotnost stolu je 49 kg

-

nosnost stolu je 70 kg

-

síťové napětí je 220 až 240 V / výstup transformátoru je 24-29V,

-

příkon elektromotoru je 55 W

-

rozměr krabice je 127 x 67 x 63 cm při hmotnosti 53 kg

Stůl se nesmí zvedat při jakémkoli zatížení
Po rozbalení je třeba zkontrolovat, zda se zboží shoduje s objednaným typem a zda nedošlo
při přepravě k jeho poškození. Poté je třeba přimontovat nožky (I) (jsou součástí dodávky) do
připravených matic na spodní straně stolu. Povolením či dotažením lze docílit pevného stání i
na nerovné podlaze.
Po jakékoli manipulaci se stolem je třeba zkontrolovat, zda není porušena izolace
přívodního kabelu, nebo zástrčky. Pokud ano, nesmí se připojovat k síti elektrického napětí.
Ze stejného důvodu je třeba dbát zvýšeného dohledu nad zvířaty, kteří mohou porušit
izolaci svými zuby. V takovém případě je opět zakázáno stůl připojovat k síti elektrického
napětí a zajistit odbornou opravu.
Pokud se z jakéhokoli důvodu objeví na kabelech poškozená izolace, nebo dokonce jsou vidět
holé dráty, je nutno okamžitě odpojit stůl od zdroje napětí (zásuvky) a zajistit výměnu
kabelu.
Jako záruční list slouží faktura

Součástí dodávky je :
-

kostra stolu se zvedacím zařízením (B)

-

vyjímatelná deska (A)

-

nožky se šroubem (I)

Možné závady:
Všechny stoly jsou před expedicí kontrolovány, stane-li se však, že po zastrčení síťové vidlice
do zásuvky 230V a stlačení spínače stůl nefunguje, je třeba se nejprve podívat, zda jsou
v transformátoru zastrčeny konektory obsluhující elektromotor. Může se stát, že při
přepravě se některý uvolní. K tomu je třeba nejprve odpojit síťovou vidlici ze zásuvky a
převrátit stůl na bok. K transformátoru je přístup zespodu. Jdou do něj dva konektory
(některý z nich může být uvolněn – stůl pracuje s napětím 24-29V). Před zahájením používání
je třeba odstranit ze zvedacího pohonu ochrannou folii.
Pokud dojde k poruše během používání, je třeba postupovat stejným způsobem.

Pozor výstraha : je zakázáno cokoli vkládat mezi pohyblivé části stolu,
či jakkoli zasahovat do nastavení krajních poloh zvedacího
mechanizmu. Při manipulaci, zejména při posunu směrem dolů může
vzniknout na krytu pohonu střihové místo. Je proto třeba dbát
zvýšené opatrnosti obzvláště na dolní končetiny.
Obrázek je pouze informativní a v provedení některých detailů se může lišit od aktuálně
nabízeného typu.
Stůl není určen k ničemu jinému než pro provádění veterinárních nebo kosmetických
úkonů a může se používat pouze výše popsaným způsobem.

