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Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim
oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie
się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów
estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian. Które nie są
zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku
sprzedaży należy dołączyć ja do produktu.

Stolik instrumentalny typu Mayo wykonany z wysokiej jakości stali AISI304 posiada hydrauliczną regulację wysokości przy
pomocy dźwigni nożnej, obrotową, zdejmowaną tacę, 4 koła skrętne, łożyskowane.

Stolik instrumentalny typu Mayo przeznaczony jest do stosowania na salach operacyjnych. Stolik dzięki swojej ergonomicznej
konstrukcji jest funkcjonalny, poręczny i bezpieczny. Sprzęt jest gotowy do użycia, nie wymaga instalacji.

Rama i blat wykonane ze stali nierdzewnej ASISI304, natomiast pompa hydrauliczna ze specjalnej chromowanej stali.
Waga całkowita 18,5 kg.
Maksymalne obciążenie 30 kg.
Antystatyczne koła o średnicy 75mm - dwa z nich wyposażone w hamulec.
Wysokość regulowana za pomocą pedału - od 830 do 1170mm.

Model Mayo
Wysokość: 83-117 cm
Szerokość blatu: 50 cm
Długość blatu: 70 cm

Aby podwyższyć blat należy pulsacyjnie naciskać pedał.
Aby obniżyć blat należy przycisnąć pedał do końca.
W celu czyszczenia zdjąć blat.
Przed użyciem należy zablokować koła.

Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji poza regularnym czyszczeniem. Powierzchnia ze stali nierdzewnej jest łatwa do
utrzymania w czystości przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Dla zachowania walorów estetycznych stolik należy
czyścić wilgotną szmatką za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Zakazuje się stosowania produktów mogących pozostawić rysy i zadrapania, takich jak druciaki oraz silnych detergentów,
rozpuszczalników i środków zawierających rozpuszczalniki.
Stolik należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest
Państwowego Zakładu Higieny.

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji, prosimy o kontakt.


