NÁVOD K UŽÍVÁNÍ
Techo Kontejnery
NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU
KONTEJNERŮ
Kontejnery jsou určeny pro doplnění stolových sestav dodávaných společnos TECHO, a.s. Se stolovou sestavou pak tvoří logický a funkční celek.
Při konstrukci kontejnerů byly zohledňovány jak
funkční, ergonomická, tak pevnostní hlediska.
Přesto je nutné dodržovat některé zásady použi
tohoto výrobku.

DŘEVĚNÉ KONTEJNERY
Korpus kontejneru je zhotoven z LTD desek, vrchní
deska je v provedení LTD, MDF + HPL fólií, MDF +
dýha. Zásuvková sestava je tvořena z kovové zásuvky a dřevěného nebo kovového čela. Vnitřní
vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých
výsuvných elementů. U mobilních kontejnerů jsou
použita nábytková plastová kolečka, u přístavných
kontejnerů jsou stavitelné patky. Zámek je uchycen
v čele horní zásuvky. Montáž koleček a patek je
nutné provádět pouze při uzamčených zásuvkách.
V opačném případě může dojít k zablokování táhla. Posunování, převážení a přenášení je povoleno
pouze v uzamčeném stavu.



UPOZORNĚNÍ









ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ







správná funkce kontejnerů je podmíněna
použi m tohoto výrobku v odpovídajícím
prostředí, tzn. standardní klima cké podmínky
pro kancelářské prostory, op mální vlhkost,
prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít
k násilnému zacházení a mechanickému
poškození);
nestoupat a nesedat na kontejnery;
neposouvat po vrchní desce předměty s ostrými
hranami;
vyteklé nebo rozlité teku ny všeho druhu je
nutné ihned omýt a kontejner vysušit;
kovové a dřevěné čás
kontejneru lze
čis t běžnými neabrazivními prostředky
(doporučujeme běžné saponátové prostředky
zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a
anorganická rozpouštědla;
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konzervace a údržba lakovaných čás se provádí
běžnými dostupnými prostředky určenými
k ošetřování nábytku, (vosky, leštěnky) bez
obsahu abrazivních čás ;

kontejnery mají tzv. centrální systém blokace,
to umožňuje při vysunu libovolné zásuvky
zablokování ostatních zásuvek, včetně tužkaře
pro vysunu ;
při vyjmu jakékoliv zásuvky může dojít k
pootočení segmentu (spadnu ), proto je nutné
před zpětným zasunu m zásuvky, zkontrolovat
pootočení segmentu, případně ho pootočit o
45°;
horní zásuvka „tužkař“ slouží pouze pro ukládání
psacích potřeb, jakékoliv jiné předměty mohou
při vzpříčení způsobit zaseknu zásuvky, a m
nefunkčnost výrobku;
povolené za žení zásuvek s polovýsuvy a s
plnovýsuvem je 15 kg;
konstrukce koleček u mobilních kontejnerů
umožňuje omezené pojíždění kontejnerů na
rovné ploše, při překonávání větších nerovnos
(např. práh) může dojít k mechanickému
poškození koleček.

POZNÁMKA






kontejnery se expedují kompletně smontované
a odzkoušené, včetně koleček a stavitelných
patek;
kontejnery jsou uloženy na dvojici kartonových
podstavců, které se při ustavení kontejneru
sejmou;
posunování, převážení a přenášení je povoleno
pouze v uzamčeném stavu.

POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy platnými v místě a době
likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé
díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze
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kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u
odborné firmy.
Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Odborná
péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho
výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů
a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé
nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s
výrobkem.

INSTRUCTION FOR USE
Techo Pedestals
INSTRUCTIONS FOR USE AND
MAINTENANCE OF THE PEDESTALS
The pedestals are designed to compliment the desk
configura ons supplied by TECHO a.s. Together
with the desk arrangement they then form a logical
and func onal unit. When designing the pedestals
the func onal and ergonomic issues as well as
those of strength and rigidity were considered.
Nevertheless, it is necessary to adhere to some
principles when using this product.

WOODEN PEDESTALS
The pedestal carcass is made from MFC. The top
is available in MFC or EKOTECH (MDF + HPL). The
drawer assembly consists of metal drawers and
wood or metal fronts. The internal guides are metal
with rolling sea ng of individual pull-out elements.
Mobile pedestals have plas c furniture castors,
and desk-high pedestals have adjustable feet. The
lock is a ached to the drawer front.

PRINCIPLES FOR USE











pedestals should be placed in a suitable
environment (standard oﬃce air quality,
op mal humidity, dus ness etc.);
do not move sharp items across the top surface
of the pedestals;
do not stand or sit on the pedestals;
metal and wood parts of the pedestals can be
cleaned with standard non-abrasive cleaning
agents (we recommend standard detergents
diluted with water), do not use organic or
inorganic solvents;
any spilt liquid should be wiped up immediately
and the pedestal dried;
the top drawer is to be used for the storing
of wri ng instruments only. The drawer could
become jammed if other items are placed in it;
care of painted parts is performed with
standard non-abrasive furniture cleaning and
polishing products;
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WARNING







the pedestals have an an - p mechanism
which only allows one drawer, including the
pencil drawer, to be open at a me;
when removing any of the drawers it is possible
that the segment can be turned. It is therefore
necessary before replacing the drawer to check
the segment alignment and if necessary turn it
through 45°;
the permi ed load capacity of the drawers is
15 kg for both half extension and full extension;
the construc on of the castors of the mobile
pedestals enables limited movement of
pedestals on a level surface. Be careful of any
unevenness in the floor (e.g. draught-excluders)
which could damage the castors.

NOTE






pedestals
are
despatched
completely
assembled and tested including castors and
adjustable feet;
for storage and transporta on the pedestals are
placed on cardboard plinths that are removed
during installa on;
before moving, pping or carrying the pedestal
ensure that it is locked.

DISPOSAL INSTRUCTIONS
Furniture must be disposed of in accordance
with regula ons applicable at the me and place
of disposal. We recommend disassembly into
individual components which can be disposed
of according to the material from which they
are made. If you are unable to arrange disposal
yourselves, arrange for a specialist firm to deal
with it.
It is necessary to observe the instruc ons and
recommenda ons contained in these instruc ons.
Professional care is a condi on for guarantee
validity. Regular professional care will extend the
service life of your product. If the instruc ons and

Page 1

Instruc on for use - Techo Pedestals | Page 2

recommenda ons are not followed, we will not be
responsible for any possible damaged arising from
incorrect use or handling of the product.

