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nazwa urządzenia Nr kat. 

Pojedynczy elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-01 30.0025.000

Podwójny elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-02 30.0026.000

Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych 30.0020.300

Podwójny zasilacz regulowany opasek zaciskowych 30.0021.300

PL

1. PRZEZNACZENIE
Statyw służy jako mobilna platforma dla rodziny zasilaczy opasek zaciskowych firmy ChM oraz wyposażenia 
niezbędnego do pracy z urządzeniem jak opaski, wyściółki, przewody zasilające i innego rodzaju akcesoria.

Urządzenia kompatybilne ze statywem
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Statyw wyposażony jest w kosz oraz haki służące 
do przechowywania dodatkowego wyposażenia, 
niezbędnego w trakcie pracy z zasilaczem. 

Koła jezdne zaopatrzone w gumowane bieżnie 
sprawiają iż statyw przemieszcza się płynnie 
i cicho. Zintegrowane z kołami blokady pozwalają 
na unieruchomienie statywu zapobiegając 
niekontrolowanemu przemieszczeniu. Platforma 
jezdna oraz kolumna statywu wykonane są z lekkich, 
a przy tym bardzo wytrzymałych stopów aluminium 
dzięki czemu całość jest stabilna przy zachowaniu 
niskiej wagi.

2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

Wymiary statywu (W/S/G) 900 x 570 x 570 mm

Ciężar 9 kg

Wymiary kosza (W/S/G) 180 x 300 x 200

Wysokość statywu z zasilaczem 1100 mm
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3. MONTAŻ ZASILACZA I OBSŁUGA STATYWU

Do połączenia zasilacza ze statywem służą dwie śruby 1 
( będące w komplecie ze statywem), które poprzez otwory 
wykonane płycie 2 statywu, wkręcić w gwintowane 
otwory znajdujące się w spodzie zasilacza. 

UWAGA: 
Podczas montażu zasilacza na statywie należy go stale przytrzymywać do momentu wkręcenia 
przynajmniej jednej ze śrub mocujących.

Statyw przemieszczać trzymając za uchwyt umieszczony 
w górnej części zasilacza.

W celu unieruchomienia statywu, wcisnąć w dół łapy 
znajdujące się przy kołach jezdnych (blokadę posiadają 
2 z 5 kół). Zwolnienie blokad następuje po podważeniu 
łap  w górę.
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4. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Statyw czyścić miękką szmatką zwilżoną (nie ociekającą) w łagodnym detergencie, następnie przetrzeć na sucho. 
W przypadku zabrudzenia statywu czynnikami zakaźnymi jak krew, płyny ustrojowe, itp., statyw przetrzeć miękką 
szmatką nasączoną środkiem dezynfekującym o neutralnym pH, następnie szmatką zwilżoną w łagodnym 
detergencie i przetrzeć na sucho.

5. SERWIS

W sprawie serwisowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych należy kontaktować się z przedstawicielem
producenta lub bezpośrednio z firmą ChM, na poniższy adres:

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec Kościelny, Polska
TEL: +48 85 713-13-20
FAX: +48 85 713-13-19
e-mail: chm@chm.eu

www.chm.eu

UWAGA: 
Zabrania się samodzielnych napraw oraz wymiany części. Wprowadzone zmiany będą podstawą 
do unieważnienia gwarancji.
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