
Instrukcja  
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 SLTS 

STOJAK DO LAPTOPA, TABLETA, SMARTFONA 

 

 

 

Dziękujemy Państwu za zakup naszego stojaka. Liczymy, że pozwoli on Państwu odkryć całkiem nowy, 

ergonomiczny sposób pracy na laptopie i urządzeniach mobilnych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem  

e-mal: shop@sprytnebiurko.pl lub pod numerem telefonu +48 22 389 58 10. 

Zespół SprytneBiurko.pl 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:  

1. Mocowanie do laptopa – 1szt. 

2. Głowica mocująca podstawkę do laptopa – 1 szt. 

3. Głowica mocująca uchwyt tableta– 3szt. 

4. Nogi stojaka – 2szt. 

5. Kolumna– 1szt 

6. Długie ramię – 1szt 

7. Mocowanie tableta, smartfona – 2szt 

8. Zakończenie kolumny – 1 szt 

9. Śruby – 5 szt 

10. Klucz imbusowy– 4szt 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do montażu,  

prosimy o kontakt. 
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INSTRUKCJA MONTAŻU  

 

1. Skręć nogi podstawy 

 

2. Wsuń kolumnę w podstawę. Zwróć uwagę, żeby zgrać 
szczelinę ze śrubą zaznaczoną na rysunku A (wcięcie kolumny 
powinno być z tyłu podstawy).  Wkręć od dołu śrubę.  

3. Dokręć śrubę 
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4. Śruba ramienia (1) powinna wejść w nacięcie z 
tyłu kolumny i ją dokręć na wybranej 
wysokości. Nałóż zaślepkę (2).  

5. Zgodnie z rysunkiem złóż głowicę mocowania 
laptopa. Odciągnij rygiel A i wsuń podstawkę 
do laptopa. 

Lub 4. Śruba ramienia (1) powinna wejść w nacięcie 
z tyłu kolumny i ją dokręć na wybranej wysokości. 
Nałóż zaślepkę (2).  

5. Zgodnie z rysunkiem złóż głowicę mocowania 
tableta i przykręć mocowanie tableta. 

 

 

5.Zamontuj kable spinką 6. Mocowanie laptopa 
można zamontować/zdjąć 
otwierając blokadę.  

7. Mocowanie laptopa rozszerza 
się do szerokości urządzenia. 

   

Jeśli uważasz, że zbyt ciężko lub zbyt łatwo 
można pochylić urządzenie, odkręć lub dokręć 
śrubę A 

Domyślnie maksymalny kąt nachylenia to 60o. Jeśli 
chcesz ten kąt zwiększyć, wykręć śrubę B.  

UWAGA. Zbyt duży kąt nachylenia może 
spowodować, że urządzenie wypadnie! 

 

 


