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ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ ЗЗ ЕЕККССППЛЛУУААТТААЦЦІІЇЇ

ККООММПП’’ЮЮТТЕЕРРННИИЙЙ
ССТТООЛЛИИКК
Модель: OR-LD02,
OR-LD04

УКРАЇНСЬКА UA

Будь ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед експлуатацією
приладу.

Зберігайте Інструкцію в доступному місці.

OR-LD02
OR-LD04
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Опис:

Комп'ютерний столик ORION OR-LD02/OR-LD04 поєднує в собі функціональність,
надійність конструкції, ергономічність та сучасний дизайн. Використовуючи
розкладний, компактний і легкий комп'ютерний столик ORION OR-LD02/OR-LD04,
Ви зможете комфортно працювати з ноутбуком в будь-якому місці і положенні: у
кріслі, на дивані, на підлозі. Комп'ютерний столик ORION дуже легко і просто
збирається та розбирається. Має невелику вагу і в складеному стані займає
мінімум місця, що дозволяє брати його з собою в дорогу, відрядження або
подорож.

За допомогою спеціальної ручки Ви можете налаштувати кут нахилу стільниці.
Перш ніж ставити що-небудь на столик переконайтеся, що Ви надійно закріпили
стільницю в потрібному положенні.

Стільниця кріпиться на складні ніжки з обох сторін. Регульовані ніжки дозволяють
встановити столик практично на будь-якій поверхні (підлога, ліжко, диван, крісло
автомобіля). Перш ніж ставити що-небудь на столик переконайтеся, що ніжки
однаково відрегульовані по висоті, щоб уникнути зісковзування предметів зі
стільниці. Конструкція ніжок дозволяє встановити висоту робочої поверхні від 25
см до 36 см.

Даний продукт в основному виготовлений зі сплаву алюмінію, що забезпечує
легкість конструкції і відведення тепла від ноутбука. Будь ласка, не користуйтеся
столиком при дуже високій або надто низькій температурі, щоб уникнути опіків тіла
або переохолодження деталей столика.

Ще однією особливістю столика є те, що його можна використовувати не тільки за
призначенням. Можна не лише працювати на ноутбуці, але й читати, писати і
навіть снідати в ліжку. Унікальна конструкція столика дозволяє встановлювати
його практично в будь-якому положенні.

Характеристики OR-LD02:

 Матеріал: сплав алюмінію і чорний,
міцний пластик

 Колір: чорний
 Розмір в складеному вигляді: 39

(Д) * 27,3 (Ш) * 6,5 (В) см
 Розмір упаковки: 40,8 (Д) * 27.5 (Ш)

* 7.5 (В) см
 Кут платформи: -30 ~ 160 °
 Регулювання висоти: 25-36 см
 Вага: 0,58 кг

Характеристики OR-LD04:

 Матеріал: сплав алюмінію і чорний,
міцний пластик

 Один вентилятор
 Колір: чорний
 Розмір в складеному вигляді: 51 (Д) *

28,5 (Ш) * 6,5 (В) см
 Розмір упаковки: 55 (Д) * 29.5 (Ш) * 8

(В) см
 Кут платформи: -30 ~ 160 °
 Регулювання висоти
 Вага: 1,2 кг (з упаковкою)
 Відстань між ніжками 70 см
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Деталі столика:

1. Дістаньте столик для ноутбука з
упаковки. Ознайомтесь з інструкціями по
розкладанню та складанню столика.

2. Поверніть верхній фіксатор,
потягніть складену ніжку на себе до її
фіксації.
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3. Розкладіть ніжку так, як показано на
малюнку. Розкрийте затискач і
відрегулюйте висоту ніжки.Закрийте
затискач, щоб зафіксувати висоту ніжки.

4. Опустіть вниз муфту, щоб
зафіксувати положення тієї частині
ніжки, що складається.

5. Виконайте описані вище дії з другою
ніжкою.

6. Налаштуйте кут нахилу стільниці.
Покрутіть ручку за годинниковою
стрілкою, щоб зафіксувати положення
стільниці.

7. Якщо Ви хочете зафіксувати столик
на мінімальній висоті, підніміть муфту
вгору, складіть наполовину внутрішню частину
ніжки і закріпіть її.

8. Після використання складіть столик.
Процес складання ідентичний процесу
розкладання, тільки всі дії
виконуються у зворотному порядку.
Помістіть складений столик у сумку для
ноутбука.
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Приклади використання:

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація
Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності
транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній
споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для
попадання вологи, прямого сонячного світла й повинне виключати можливість механічних
пошкоджень. Пристрій рекомендується зберігати при температурі від -5°С до +50 °С.
Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім
спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з
іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення
негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно
виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований
пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні
люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника
Комп’ютерний столик OR-LD02/OR-LD04 відповідає затвердженому зразку. При
дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача,
пристрій забезпечує безпеку, не чинить шкідливого впливу на навколишнє середовище й
людину й визнано придатним до експлуатації. Прилад має гарантійний строк експлуатації
—12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні
правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного
гарантійного талона.

Найменування: OR-LD02/OR-LD04
Основне призначення: Комп’ютерний столик

Країна виробник: Китайська Народна Республіка
Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29
Дата виготовлення: Травень 2011

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців
Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Продукт відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, нормам і правилам
Розмір в складеному вигляді: 39 (Д)* 27,3 (Ш) * 6,5 (В) см (OR-LD02)
Розмір в складеному вигляді: 51 (Д)* 28,5 (Ш) * 6,5 (В) см (OR-LD04)

Вага: 0,58 кг (OR-LD02)
Вага: 1,2 кг (з упаковкою) (OR-LD04)

Колір: чорний

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua
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