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BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

ZASADY 
UŻYTKOWANIA 



Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo na wybór mebli Balma.

Chcemy oferować naszym Klientom produkty najwyższej jakości – gwarantują 
to stosowane przez nas rozwiązania projektowe, dobór surowców i podzespołów oraz 
rygorystyczna polityka jakościowa. 

Jesteśmy przekonani, że nasze meble sprawdzą się doskonale w codziennym 
użytkowaniu. Ich wieloletnią bezproblemową eksploatację zapewni przestrzeganie 
podstawowych zasad użytkowania oraz zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji. 
Właściwe użytkowanie jest także warunkiem zachowania gwarancji.
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1. Eksploatacja

1.1 Przygotowanie mebli do eksploatacji.

Transport i rozpakowywanie
Meble Balma są fabrycznie zabezpieczane na czas 
transportu w opakowania chroniące przed uszkodzeniami, 
zabrudzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
Podczas transportu i magazynowania należy przestrzegać 
zaleceń umieszczonych na opakowaniach. Podczas 
rozpakowywania należy ograniczyć do minimum 
używanie ostrych narzędzi, by zapobiec uszkodzeniu 
mebli przy rozcinaniu opakowania.

Montaż
Montaż mebli Balma powinien być prowadzony ściśle 
według instrukcji, z wykorzystaniem załączonych 
elementów montażowych oraz innych detali mocujących 
wskazanych przez producenta. Należy zachować 
ostrożność przy przenoszeniu i skręcaniu poszczególnych 
elementów, by nie dopuścić do ich uszkodzenia, 
zarysowania bądź zabrudzenia. 

Bezpieczne ustawienie mebli
Meble powinny zostać ustawione na równej, stabilnej 
powierzchni. Niewielkie nierówności podłoża należy 
skorygować za pomocą stopek regulacyjnych lub w inny 
sposób, tak by meble były stabilne. W przypadku 
wysokich elementów projektanci przewidują dodatkowe 
mocowanie do ściany – należy bezwzględnie przestrzegać 
tego zalecenia.

Przestawianie i przenoszenie mebli
Meble Balma przeznaczone do pomieszczeń 
wymagających częstych zmian ustawień mają konstrukcję 
ułatwiającą ich bezpieczne przesuwanie i przestawianie. 
Przy przenoszeniu mebli należy pamiętać, by:
• chwytać je za elementy konstrukcyjne (ramę, nogi), a nie 
za blat lub tapicerkę,
• zabezpieczać elementy ruchome (szuflady, drzwi).
Przestawianie mebli wymaga zawsze zachowania 
szczególnej ostrożności.
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1.2 Ogólne zalecenia dotyczące eksploatacji

Nośność
Firma Balma bierze odpowiedzialność za trwałość i jakość 
mebli eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem. 
Niedopuszczalne jest obciążanie ich ponad maksymalną 
nośność. Dotyczy to w szczególności stołów, regałów, 
półek oraz kwietników. Nie wolno na nich siadać ani 
składować na nich zbyt wielu przedmiotów lub przedmiotów 
o zbyt dużym ciężarze.

Temperatura i wilgotność
Meble Balma wykonane są z materiałów odpornych 
na zmiany temperatury i wilgotności typowe dla 
standardowego pomieszczenia biurowego. Optymalne 
warunki eksploatacji większości naszych produktów 
to temperatura w przedziale 15-30°C oraz wilgotność 
powietrza 25-80%.

Ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem
Należy unikać umieszczania mebli Balma w bezpośredniej 
bliskości grzejników lub innych elementów nagrzewających 
się do wysokiej temperatury. Dotyczy to również wystawiania 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uwaga: niektóre materiały są szczególnie podatne na zmiany 
właściwości (głównie odbarwienia) pod wpływem 
bezpośredniego działania promieni słonecznych.

1.3. Zalecenia dotyczące eksploatacji elementów 
mechanicznych i elektromechanicznych

Okucia, zamki, kółka, szyny, prowadnice i inne elementy 
mechaniczne wykorzystane w meblach Balma mają 
konstrukcję bezobsługową i nie wymagają konserwacji 
i smarowania.
Podczas eksploatacji należy jedynie:
• chronić elementy ruchome przed zablokowaniem przez 
drobne przedmioty (dotyczy w szczególności zamków, 
prowadnic i kółek),
• nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia elementów 
mechanicznych,
• chronić elementy mechaniczne przed kontaktem z wodą 
i chemikaliami,
• do otwierania i zamykania zamków używać wyłącznie 
kluczy dostarczonych przez producenta bądź dorobionych 
przez profesjonalną firmę.
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2. Konserwacja powierzchni

2.1 Płyta wiórowa melaminowana
Charakteryzuje się dużą trwałością oraz odpornością 
na zarysowania i zabrudzenia. Do czyszczenia można 
stosować delikatne detergenty rozpuszczone w ciepłej 
wodzie. W większości przypadków powierzchnię 
wystarczy przetrzeć ściereczką lub gąbką, przy większych 
zabrudzeniach można użyć miękkiej szczoteczki. 
Po umyciu należy osuszyć powierzchnię ręcznikiem 
papierowym lub suchą ściereczką z mikrofibry.

Dezynfekcja
Powierzchnia płyty wiórowej melaminowanej wykazuje 
odporność na działanie użytych alkoholi oraz środków 
do dezynfekcji. Środki te nie powodują zmian na powierzchni. 
Jednakże ze względu na różnorodność dostępnych 
środków dezynfekcyjnych o odmiennym składzie, 
sposobie działania  i zastosowaniu zaleca się skontrolowanie 
działania środka dezynfekcyjnego na niewidocznej 
powierzchni. Tylko w ten sposób możliwe będzie 
sprawdzenie czy dany środek dezynfekcyjny nie będzie 
środkiem zbyt agresywnym powodującym uszkodzenia 
czy odbarwienia powierzchni.
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Czyszczenie i konserwacja

Eksploatacja 

daleko od grzejników (nie ustawiać zbyt blisko)

nośność (nie przeciążać)

temperatura 15-30°C  (optymalny przedział)

delikatne mycie mokrą ściereczką

dopuszczalny łagodny detergent

osuszanie ręcznikiem papierowym



2.2 Elementy ze stali lakierowanej proszkowo
Elementy chromowane oraz wykonane ze stali 
nierdzewnej i lakierowanej należy chronić przed 
kontaktem z wodą, może ona bowiem powodować 
powstawanie plam i przebarwień. Na niektórych 
niewidocznych powierzchniach tych elementów mogą 
występować przebarwienia lub chropowatość – są to 
pozostałości operacji technologicznych procesu 
produkcji, nie wpływają na ich walory estetyczne ani 
trwałość. Do konserwacji elementów metalowych 
powinno się używać suchej i miękkiej ściereczki, która nie 
spowoduje powstawania rys na ich powierzchni.

Dezynfekcja
Powierzchnie elementów ze stali lakierowanej proszkowo 
są wrażliwe na działanie substancji  z zawartością alkoholu 
w składzie, w tym środków  do dezynfekcji. Używanie 
środków do dezynfekcji każdorazowo należy poprzedzić 
testem na małej powierzchni. Można przekonać się wtedy 
czy dany środek nie uszkadza powierzchni. Zaleca się 
stosowanie środków do dezynfekcji nie pozostawiających 
mokrej powierzchni. Długotrwałe i częste stosowanie 
środków do dezynfekcji z czasem może powodować 
odbarwienia i trwałe uszkodzenia powierzchni.

Czyszczenie i konserwacja

Eksploatacja 

nośność (nie przeciążać)

chronić przed zarysowaniami

odkurzanie na sucho (ściereczką)

delikatne mycie mokrą ściereczką

osuszanie ręcznikiem papierowym

7



3. Elektryczna regulacja wysokości
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3.1 Informacje techniczne

• Max. obciążenie: 150 kg
• Max. prędkość: 30 mm/s bez obciążenia
• Standardowa długość skoku: 480 mm
• Poziom hałasu: < 42 dBa
• Zabezpieczenie antykolizyjne
• Cykl pracy: 5% ~ 1 minuta ciągłego użytkowania przy 
pełnym obciążeniu, a następnie 19 minut przerwy 



3.3 Programowanie zakresu regulacji
Służy do ograniczenia skoku stelaża. Ograniczenia można 
ustawić zgodnie z poniższymi rysunkami:

Aby ograniczyć ruch w dół.
Aby ograniczyć ruch w górę.
Aby ograniczyć ruch w obu kierunkach.

Ważne!
Limity muszą być ustawione po każdej stronie środka 
skoku (patrz rys.).

3.2 Pierwsze kroki

Pierwsze uruchomienie
Upewnij się, że nic nie przeszkadza w swobodnym ruchu 
biurka. Długość kabli powinna być wystarczająca, aby 
umożliwić ruch ramy poprzez cały zakres roboczy. Po 
pomyślnym zamontowaniu biurka należy ustawić je w 
miejscu docelowym i wypoziomować. Zawsze upewnij się, 
że żadne przeszkody nie zostały umieszczone pod, 
powyżej lub przylegająco do biurka. Zaleca się prześwit 
min. 50 mm wokół blatu biurka.

Procedura resetowania
Za każdym razem gdy biurko zostanie odłączone od 
zasilania, po ponownym podłączeniu, należy je zresetować. 
To zapewni prawidłowe funkcjonowanie. Opuść blat do 
najniższej pozycji, naciskając strzałkę w dół na pilocie. 
Zwolnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj 
go przez 10 sekund. Biurko jest gotowe do pracy!
Uwaga!
Jeśli którykolwiek z kabli silnika został odłączony od 
zasilania, procedura resetowania musi być wykonana 
ponownie.
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Programowanie
Ustaw blat na wymaganej wysokości, na której powinien się 
zatrzymywać. Naciśnij następnie dwa przyciski na pilocie  
i przytrzymaj je, aż usłyszysz dźwięk podwójnego „kliknięcia” 
z jednostki sterującej, zwolnij przyciski. Pozycja blatu jest teraz 
ustawiona i aktywowana.

Uwaga! 
Zakres ruchu nie jest stałym programowaniem jednostki 
sterującej, można go dezaktywować w taki sam sposób, jak 
przy aktywacji

R y s  1 

 

Resetowanie
Resetowanie stelaża jest możliwe, nawet jeśli zaprogramowano 
zakres(y) ruchu.
1. Przed przeprowadzeniem procedury resetowania, usuń 
przeszkody umieszczone pod biurkiem.
2. Procedura resetowania: Opuść ramkę do punktu, w którym 
znajduje się dolna granica zakresu ruchu.
Naciśnij, a następnie strzałkę w dół na pilocie przez 5-10 
sekund, aby rozpocząć procedurę resetowania. Ramka 
przejdzie teraz do najniższej pozycji, w której zostanie 
zresetowana. Naciśnij przycisk strzałki w górę 
i przesuń blat powyżej dolnego ustawienia. Stelaż jest 
ponownie w trybie normalnym.

Uwaga! 
Zakres ruchu nie jest stałym programowaniem jednostki 
sterującej, można go dezaktywować w taki sam sposób, jak 
przy aktywacji.

Uwaga! 
Ustawienia zakresu regulacji pozostaną nawet po zresetowaniu 
stelaża.
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4. Instrukcje bezpieczeństwa

Biurko zostało zbadane i uznane za odpowiednie do użytku 
publicznego i użytku domowego. Podczas korzystania 
z mechanizmu regulacji wysokości należy zawsze 
przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Ostrzeżenie:
Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia 
prądem elektrycznym lub zranienia:

1. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie 
od gniazdka elektrycznego.
2. Odłącz urządzenie od gniazdka przed 
montażem/demontażem dodatkowych części.
3. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy mechanizm jest 
obsługiwany przez lub pobliżu dzieci lub osób 
niepełnosprawnych.
4. Używaj biurka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem 
opisanym w niniejszej instrukcji.
5. Nigdy nie używaj mechanizmu regulacji wysokości, jeśli 
ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa 
prawidłowo.
6. Aby odłączyć, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

5. Rozwiązywanie problemów

Gdy biurko nie działa prawidłowo należy je zresetować. 
Jeśli to nie pomaga, odłączyć zasilanie i ponownie 
podłączyć po 30 sekundach. Następnie wykonać czynności 
jak przy pierwszym uruchomieniu.
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FABRYKA MEBLI BALMA SA

UL. POZNAŃSKA 167
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