Gebruikershandleiding.
Fabrikant:

Gispen International BV
Parallelweg west 23
Postbus 30
NL 4100 AA Culemborg
Holland.

Type aanduiding: Cubic opstelling, hoogte verstelbaar manueel
Bouwjaar:

2011

Versie :

1.0

Introductie:
Voor u ligt de gebruikershandleiding van de manueel hoogte verstelbare Cubic opstelling. Deze opstelling biedt u de
mogelijkheid om uw werkplek optimaal af te stemmen op uw wensen en werkzaamheden. Wij raden u ten zeerste aan
deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen alvorens deze tafel voor de eerste keer te bedienen en vooral
aandacht te schenken aan de veiligheidsmaatregelen. Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor een werkplek met
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manuele hoogteverstelling. Het is aan te raden deze handleiding bij de werkplek te bewaren. In geval van
beschadiging of vermissing kunt u bij Gispen International BV een nieuw exemplaar van de gebruikershandleiding
aanvragen.

Inleiding:
De tafel is ontwikkeld voor gebruik in een kantoorruimte. De tafel heeft een hoogte versteltraject van 62 tot 85 of 65
tot 85 cm. De tafel bestaat uit een frame, handmatig te verstellen wang/wandpoten, een werkblad en handslinger. De
belasting van deze tafel is gesteld op maximaal 50 Kg.

Veiligheidsmaatregelen:
Bij het ontwerp van de tafel heeft Gispen International BV er naar gestreefd het veiligheidsrisico tot een minimum te
reduceren. Voor het bedienen van de tafel dient u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
-

Zorg ervoor dat de kabels van op de tafel geplaatste elektrische apparatuur niet kunnen worden strak getrokken.
Wees er zeker van dat niemand bekneld kan raken tijdens de verstelling van de tafel.
Wees er zeker van dat er onder de tafel geen obstakels aanwezig zijn, die de tafel in zijn beweging belemmeren;
let hierbij vooral op stoelen of ladeblokken.
Let op dat het werkblad vrij staat van zijn omgeving.
Let op de maximale belasting tijdens verstellen (50 kg).
Vermijd rollend materiaal op de tafel.
De wang/wandpoten dienen stevig en stabiel te staan.

Transport en opslag:
-

Wij adviseren de werkplek zodanig te verpakken en te beschermen, dat de werkplek en zijn omgeving niet kunnen
beschadigen.
Transporteer, verplaats de werkplek alleen in zijn laagste stand.
Zorg ervoor dat de tafel tijdens transport stabiel opgesteld wordt.
Tijdens transport dient de werkplek indien gemonteerd, op zijn poten- of op het blad te staan, zonder er nog iets
op te plaatsen.
Transport dient te gebeuren door een door Gispen erkend vervoerder, die de werkplek correct bij u aflevert.
Indien er onverhoopt toch iets beschadigd is tijdens transport, neemt u dan contact op met Gispen International
BV.

Montage, installatie en in bedrijfstelling:
-

(De) montage, onderhoud en reparatie aan de werkplek, uitsluitend door gekwalificeerd en / of door Gispen
International BV geïnstrueerd personeel.
Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal verwijderd is.
Zorg ervoor dat de opstelling stabiel en waterpas staat voordat deze in gebruik wordt genomen. Dit is te bereiken
door de stelvoetjes aan de onderzijde van de wangen, in of uit te draaien.
Het hoogtebereik van de werkplek is in de fabriek door de monteur gecontroleerd.
De werkplek wordt door Gispen international BV compleet gemonteerd geleverd.

Bediening van de tafel:
Het verstellen van de bladhoogte kan door middel van een handslinger. De bediening van de handslinger zit
aan de voorkant van de tafel. Nadat de tafel op de gewenste hoogte is ingesteld, kan de handslinger ingeschoven en
onder het tafelblad geplaatst worden.
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Reiniging en onderhoud:
-

De Cubic tafel kan gereinigd worden met een vochtige doek of met niet agressieve huishoudelijke
schoonmaakmiddelen.
De werkplek is zodanig ontworpen en geconstrueerd dat onderhoud en inspectie tot een minimum beperkt zijn.
(De)montage, onderhoud en reparatie aan de werkplek uitsluitend door Gispen geïnstrueerd personeel.

Hergebruik van de tafel:
De Cubic tafel heeft bij normaal gebruik een lange levensduur. Na jarenlang intensief gebruik is ook uw werkplek aan
vervanging toe. U kunt de werkplek dan aanbieden aan de fabrikant, zodat deze op een verantwoorde manier kan
worden afgedankt en / of hergebruikt. Voor demontage van de werkplek dient u de centrale besturingsunit van de
werkplek altijd los te koppelen van de netspanning. Demontage vindt plaats door gekwalificeerd en / of door Gispen
International BV geïnstrueerd personeel.

Aansprakelijkheid:
De Cubic werkplek is bedoeld als hoogteverstelbare kantoortafel. Voor problemen veroorzaakt door gebruik in elke
andere situatie is Gispen International BV niet aansprakelijk.
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