Veterinární stůl s hydraulickým zdvihem VT – 804 H (C)
Dovozce:
CIRA cz. spol. s r. o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky, Česká republika, IČ. 288 14 193
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

Obecný popis:
Jedná se o ocelový stůl s hydraulickým zdvihem, který je primárně určený pro kosmetické
účely a klinické vyšetřování zvířat až do hmotnosti 70kg. Zdvih je realizován prostřednictvím
hydraulického zvedáku (D) obsluhovaného nožní pákou (C).
Vyšetřovací deska má pogumovaný omyvatelný povrch, snadno se vyjímá a čistí (A) (u typu
VT–804H–C vyjmout nelze).
Rám (B) je ocelový pokryt smaltovanou vrstvou barvy, konstrukce je velmi jednoduchá a v
podstatě bezporuchová.
Obsluha :
Stůl se obsluhuje pákou zvedáku (C). Tato má dvě polohy při šlapání na páku ovladače se stůl
zvedá. Při stisknutí a podržení pumpy dole stůl klesá. Proto je vhodné při zvedání desky
netisknout páku ovladače až nadoraz k zemi, neboť by docházelo nejdříve k mírnému
poklesu. Pokud se stůl nesnižuje, je třeba se přesvědčit, není-li zcela dole. Po dosažení
optimální výšky pracovní desky je vhodné páku zvedáku nohou zvednout směrem nahoru.
Tím se poloha desky zaaretuje. 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. Stůl není určen k ničemu jinému
než je ošetřování zvířat. Stůl není určen ke zvedání zvířat, zvedacím mechanizmem se pouze
dociluje optimální výška pracovní desky.

Stůl je již složen a musí být pouze vhodně ustaven. Je zakázáno provádět na zařízení jakékoli
zásahy. 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.
Před začátkem používání je třeba odstranit z pohonné jednotky ochranou folii a přimontovat
nožky.
Na jednu stranu stolu lze přidělat konzolu na zavěšení například infuzního setu (u typu TV
804 H) lze tuto konzolu přidělat na obě strany., nebo světla (E). Při stříhání sem lze připnout i
vodítko. Konzole se zasune do připraveného otvoru (F)a zajistí aretačním zařízením – páčkou
vespod pod deskou (G) (pouze typ VT-804H). Šroub by měl být z výroby nastaven tak, že
dojde k jeho přitisknutí na konzoli a tím se zamezí jeho pohybu. Konzole jde posunovat
nahoru i dolu v aretačním zařízení.
Čistit lze všemi běžnými čistícími prostředky. Dezinfikovat lze stůl přípravky na bázi chlóru a
jódu.
Technické údaje:
-

rozměry vyšetřovací desky jsou 127 x 66 cm (110 x 60 cm pro typ VT-804H-C)

-

zdvih je v rozmezí 48 cm až 101 cm (53 cm až 95 cm pro typ VT-804H-C)

-

hmotnost stolu je 48 kg (45 kg pro typ VT-804H-C)

-

nosnost stolu je 70 kg

-

rozměr krabice je 127 x 67 x 50 cm při hmotnosti 53 kg ( 115 x 70 x 65 cm /58 kg pro
typ VT-804H-C)

Stůl se nesmí zvedat při 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.
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 je zde patrná nějaká
závada, nebo stůl nejde zvednout, je třeba kontaktovat dodavatele. Může nastat situace, že
je zvedací zařízení zablokované (obvykle po přepravě, nebo když dlouho stojí na místě)
zablokování se uvolní manuálním nadzvednutím vyšetřovací desky.

Před zahájením používání je třeba odstranit ze zvedacího pohonu ochrannou folii.
Pozor výstraha : je zakázáno cokoli vkládat mezi pohyblivé části stolu, či jakkoli zasahovat do
jeho konstrukce. Při manipulaci, zejména při posunu směrem dolů je nutné dbát zvýšené
opatrnosti.
Obrázek v návodu je pouze informativní a může se v některých detailech lišit od aktuálně
nabízeného typu.

