
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Wyprodukowane przez   
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem: 

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno 

 (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01 

 
 

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY 

DIFFUSION 

Nr kat. 421 *** 
 

 
Zastosowanie: DIFFUSION przeznaczony jest jako wyposażenie dodatkowe do 
łóżek szpitalnych czy rehabilitacyjnych. Może być także stosowany w warunkach 
domowych jako pomoc dla osób leżących, o ograniczonej sprawności ruchowej, do 
podawania posiłków, czytania i innych czynności. 
 
Budowa i funkcje: Stolik składa się z konstrukcji stalowej i laminowanego blatu (60 x 
40cm lub 80 x 40 cm) z brzegiem PCV zapobiegającym zsuwaniu się umieszczonych 
na nim przedmiotów podczas użytkowania. Konstrukcja stolika umożliwia następujące 
ustawienia: 

- wysokość: w zakresie od 61cm do 94cm – regulacja bezstopniowa za pomocą 
pokrętła blokującego, mechanizm teleskopowy; 

- kąt pochylenia podstawy: 3 pozycje (pionowo 90º, 80º, oraz złożona) – 
regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem blokującym w wybranym otworze 
konstrukcji; 

- kąt nachylenia blatu: 8 pozycji – regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem 
blokującym w wybranej pozycji. 

Stolik DIFFUSION wyposażony jest w cztery kółka umożliwiające podjazd pod łóżko. 
Dwa z nich zaopatrzone są w hamulec. Minimalna przestrzeń pod łóżkiem dla 
swobodnego podjazdu to 10 cm od podłogi. 
 
Utrzymanie czystości: Blat czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych 
łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub 
zawierających chlor. Konstrukcję metalową w razie potrzeby przetrzeć zwilżoną 
szmatką. 
 
Gwarancja: Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. 
Gwarancja dotyczy wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych mogących wystąpić 
w normalnym użytkowaniu. Ważna z dowodem sprzedaży. 
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