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Instrukcja Obsługi 

 

1. Zasady bezpieczeństwa 

Urządzenie sterownicze powinny zawsze pozostawać z dala od zasięgu dzieci  

 

Podczas pracy urządzenia nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów bądź ciała 

pomiędzy części podłączone do napięcia. Grozi to utratą zdrowia, kalectwem lub 

uszkodzeniem stołu. 

Kabel zasilający stół nie powinien być naprężony ani umieszczony w pobliżu 

przedmiotów o ostrych krawędziach. Wszelkie manipulacja przy przewodzie sieciowym 

są niedopuszczalne. 

Stół powinien być wykorzystywany tylko i wyłącznie w instalacji z wydzielonym 

przewodem ochronnym 

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu stołu, należy przerwać 

jego używanie do czasu usunięcia wszelkich usterek. 

 

 

 

2. Opis produktu 

 

Stół warsztatowy WR-ST-1600 wykonany jest w całości z profili stalowych o 

przekroju 40 x 40 mm.  Przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych i 

elektrotechnicznych w typowym warsztacie. Jest również podstawowym 

wyposażeniem szkolnych sal dydaktycznych. Stół posiada nadstawkę pionową 

zamontowaną na blacie, która umożliwia w łatwy sposób skorzystać z pulpitu 

sterującego. Konstrukcja skręcana o podwyższonej wytrzymałości (nośność 1000 kg.). 

  



 

3. DANE TECHNICZNE 

Parametry: 

- Wymiary: Standardowy wymiar blatu stołu wynosi 1600x800mm. Wysokość stołu 800mm do 

blatu. Wysokość stołu wraz z konsolą 1820 mm 

 
- Konstrukcja: metalowa konstrukcja stołu wykonana ze stali oksydowanej z warstwą 

galwanizacyjną oraz pokrytą dwoma warstwami farby epoksydowej proszkowej kolor czarny, nogi 

stołu zabezpieczone osłonami z PVC. Solidna i trwała metalowa konstrukcja umożliwia obciążenie 

stołu do 1000kg.  

 
Zasilanie 3 f nieregulowane 

5. Wyjście zasilania 3 fazowego w postaci Gniazda 3 F 16A ( nieregulowane ). zabezpieczone 

przyciskiem ON/OFF.  

 
- Zasilanie 230 - gniazda 

6. Zasilanie sieciowe 230V, 8 gniazd (2p+E). Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku 

konsoli. 

  



4. Uruchomienie stołu 

 

Instalacja stołu powinna być przeprowadzona tylko i wyłącznie przez wykfalifikowany 

personel, zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przycisk włącz / wyłącz – 1 szt. 

2. Gniazda zasilające 230V – 8 szt. 

3. Przycisk bezpieczeństwa – 1 szt. 

4. Elementy zabezpieczające (RCD, wyłączniki nadmiarowoprądowe, lampka) 

5. Gniazdo zasilające 400V – 1szt. 

Przed uruchomieniem stołu należy upewnić się że wtyczka została podłączona do źródła 

zasilania po upewnieniu się że stół jest właściwie zasilany należy włączyć wszystkie 

zabezpieczenia w skrzynce bezpiecznikowej [4] znajdującej się w rozdzielni. Uruchomić 

przycisk włączania/wyłączania stołu [1]. 

Gniazda 230 posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci włącznika bezpieczeństwa 

znajdującego się w tablicy [4]  
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WARUNKI BEZPIECZEŃTWA 

1. Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie przeczytać poniższą 

instrukcję obsługi.  

2. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą oraz środowiskiem wilgotnym  

3. Stanowisko prezentacyjne jest zasilane napięciem trójfazowym z sieci energetycznej 

400V/50Hz wyposażone w transformator separacyjny.  

4. Urządzenie powinno pracować na stabilnej i wyrównanej powierzchni 

5. W przypadku kiedy sprzęt jest niesprawny lub ma uszkodzony przewód zasilający nie 

należy z niego korzystać, nie zastosowanie się do tych zaleceń może zagrażać 

bezpieczeństwu użytkownika. W takim przypadku należy skontaktować się z 

Autoryzowanym Punktem Serwisowym Producenta Sprzętu celem usunięcia usterki.  

6. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na wolnym powietrzu. 

7. Nie należy wieszać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach oraz nie można 

dopuścić, aby dotykał on do gorących powierzchni (lutownica, opalarka itp. ) 

8. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające 

doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub 

zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające 

za ich bezpieczeństwo.  

9. Podczas transportu urządzenia należy odłączyć wszelkie źródła zasilania.  

10. W Czasie pracy stanowiska nie odłączać bez potrzeby zasilania. Przed jego 

odłączeniem w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie stanowiska 

przełącznikami do tego celu służącymi 

11. Do konserwacji stanowiska nie używać żrących środków chemicznych. 


