
Pracovní stanice Fellowes Sit-Stand Lotus™ 

Odpovědi na často kladené otázky.

Otázka: Musí být Pracovní stanice Lotus ™ před prvním použitím smontována?

Odpověď: Ne, pracovní stanice je v krabici kompletně sestavena. Musíte pouze umístit Vaše 
zařízení a uspořádat vedení kabelů a nastavit napětí. 
Odkaz na produktové video Lotus ™

Otázka: Pro jak vysokou hmotnost je Pracovní stanice Lotus ™ navržena?

Odpověď:  Pracovní stanice je navržena pro celkovou hmotnost 15,8 kg, to znamená 
13,6 kg pro horní základnu a 2,2 kg pro základnu s klávesnicí. Neodporučuje se 
zatěžovat stanici zátěží méně než 4,5 kg. Napětí můžete díky patentem registrované 
technologii SmoothLift Technology ™ nastavit v rozmezí od 4,5 do 15,8 kg v závislosti 
na hmotnosti vašeho zařízení a příslušenství.

Otázka: Vejdou se na horní plošinu Pracovní stanice Lotus ™ dva monitory?

Odpověď: Monitory mohou mít poněkud odlišné podstavy a rámy, ale pokud použijete 
moderní monitor, měl by být na základně dostatek místa pro dva monitory vedle sebe
(až 610 mm, 24 palců).

Otázka: Musí být Pracovní stanice Lotus ™ připevněna ke stolu?

Odpověď: Ne, stanice Lotus ™ je navržena jako volně stojící pracovní stanice pro váš stůl.
Stabilita stanice byla testována sdružením BIFMA. Pracovní stanice by měla být umístěna 
na rovném povrchu, na který se bude rozměrově hodit celou svojí šířkou a hloubkou, aniž by 
někde přesahovala.

Otázka: Obávám se, že Pracovní stanice Lotus ™ by mohla poškodit pracovní stůl.
Odpověď: Stanice Lotus ™ má gumové nožičky, které chrání povrch stolu před poškrábáním.

http://apps.fellowes.com/tools/video/fellowes.aspx?link=9xYhV4L9yhk&autoplay=1&rel=0


Otázka: Jak velký musí být pracovní stůl pro bezproblémové umístění 
Pracovní stanice Lotus ™?

Odpověď: Stanice Lotus ™ by měla být umístěna na stabilním, rovném povrchu o hloubce 
nejméně 667 mm a šířce nejméně 858 mm, tak bude mít dostatek místa.

Otázka:  Jak stabilní je základna s klávesnicí Pracovní stanice Lotus ™ při psaní?

Odpověď:  Při běžném používání je základna stabilní. Pokud chcete maximalizovat trvanlivost 
stanice,neměli byste se o základnu s klávesnicí opírat a nevyvíjet na ni nestejnoměrnou sílu.

Otázka: Nerozumím, jak mám nastavit patentovanou technologii SmoothLift 
Technology ™na mé Pracovní stanici Lotus ™. Můžete mi to vysvětlit?

Odpověď: Ujistěte se, že vaše pracovní stanice je v nejvyšší pozici a jsou na ní umístěny všechna 
potřebná zařízení. Jak je znázorněno na obrázku níže, pro těžší hmotnost otáčejte knoflíkem ve 
směru hodinových ručiček (tj. směrem ke znaménku"+"), pro lehčí hmotnost otáčejte knoflíkem 
proti směru hodinových ručiček (tj. směrem ke znaménku "-"). 
Při dodání je Pracovní stanice Lotus ™ nastavena na nejnižší hmotnostní zatížení, tj. 4,5 kg. 
Odtud, pro dosažení nejvyššího hmotnostního zatížení, tj. 15,8 kg, je vyžadováno 27 plných 
otočení knoflíkem. Pokud například máte dva monitory o hmotnosti á 4,5 kg, klávesnici a myš, 
které společně váží 1,4 kg, musíte knoflíkem otočit cca 14krát. Přesný počet otočení závisí také 
na tom, jaké výškové nastavení základny vám nejlépe vyhovuje.

Odkaz na produktové video Lotus ™

http://apps.fellowes.com/tools/video/?link=gdxZ1ZXv4NE&autoplay=1&rel=0


Otázka: Jak lze upevnit kabelový držák na Pracovní stanici Lotus ™?

Odpověď: Lze vybrat tři různé polohy v zadním kabelovém kanálu. Vyberte otvor, který vám 
nejlépe vyhovuje a posuňte k němu držák kabelu. Ten magneticky přilne. 

Odkaz na produktové video Lotus ™ 

Otázka: Jak lze pomocí nástroje upevnit kabelovou trubici na Pracovní stanici Lotus ™?

Odpověď: Nejprve musíte nástroj uchytit kolem všech kabelů pod držákem kabelů (šipka musí 
směřovat nahoru). Pak vezměte kabelovou trubici a natlačte ji nahoru do nástroje tak, že trubice 
obepíná nástroj. Ujistěte se, že okraj kabelu směřuje k nástroji. Držte trubici nahoře pevně 
a stáhněte nástroj dolů. Táhněte nástroj směrem dolů tak dlouho, dokud nebudou všechny 
kabely v trubici.
Viz krok 3 v návodu k obsluze.

Odkaz na produktové video Lotus ™  

Otázka: Jak dlouhé musí být připojovací kabely?

Odpověď: Většina kabelů má délku cca 2 m. To by mělo stačit pro práci vestoje. Záleží ale 
na tom, kde se nacházejí zásuvky. Pracovní stanice Lotus ™ může být zvednuta do výšky 
432 mm nad psacím stolem. Ujistěte se tedy, že vaše stanice je vysunuta do nejvyšší 
pozice, když na ni umisťujete všechna zařízení, a že je délka všech kabelů dostatečná.

http://apps.fellowes.com/tools/video/?link=c637456lOCI&autoplay=1&rel=0
http://apps.fellowes.com/tools/video/?link=c637456lOCI&autoplay=1&rel=0



