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INSTRUKCJA OBSŁUGI

 JOY
 STOLIK   

Dotyczy wariantów:

Joy 1 Stolik z blatem z wycięciem

Stolik z blatem bez wycięcia

Stolik z blatem regulowanym z wycięciem

Stolik z blatem regulowanym  bez wycięcia

Joy 2 

Joy 3 

Joy 4 



UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe 

funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu              

u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED                   

Sp. z o.o.  lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

UWAGA! AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści 

instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania 

jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie 

projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. 

System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

R

Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów 

medycznych oraz z ustawą  z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r, Nr 876 ze zm.). Na 

wyrób producent wystawił stosowaną deklarację zgodności.
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JOY



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, 

użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się                         

z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że 

stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji 

pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego 

trwałość oraz estetykę.
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JOY

WSTĘP

Stolik JOY™ stanowi wyjątkową kombinację ergonomii, trwałości oraz stabilności                              

i bezpieczeństwa. Stolik występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze. JOY™ może być                          

z powodzeniem używany z innymi krzesłami, fotelikami szkolnymi czy krzesłami 

biurowymi. Podjazd wózkiem inwalidzkim czy korzystanie ze stolika podczas siedzenia 

na łóżku także nie stanowi problemu. A wszystko to za sprawą regulowanej wysokości.

Szeroki blat stolika daje mnóstwo możliwości i znakomicie sprawdza się w codziennym 

funkcjonowaniu, zarówno w trakcie prowadzenia specjalistycznej rehabilitacji jak                           

i w zwykłych czynnościach codziennych.  Zapewnia sporo miejsca do zabawy, nauki, 

może być również pomocny przy spożywaniu posiłków czy podczas korzystania                          

z komputera.  Dzięki regulowanej wysokości, stolik można dopasować do niemal 

każdego krzesła czy siedziska. Stolik jest bardzo stabilny dzięki mocnej konstrukcji. 

Powierzchnia blatu jest gładka i łatwa do utrzymania w czystości. 

STOLIK  JOY™ występuje w 4 wariantach:

produkcja@akces-med.com

Joy 1 Stolik z blatem z wycięciem

Joy 2 Stolik z blatem bez wycięcia

Joy 3 Stolik z blatem regulowanym z wycięciem

Joy 4 Stolik z blatem regulowanym  bez wycięcia

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym 

produkcie oraz dowiecie się, jak bezpiecznie 

i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny:  tel.kom.  +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.:  tel. +48 17 864 04 70

e-mail: 

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do 

prawidłowego użytkowania Stolika JOY™, przygotowania urządzenia do pracy, 

sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja 

przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji 

pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz 

estetykę. 
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PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania Stolika  

JOY™ użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią 

niniejszej instrukcji.

STOLIK JOY

Stolik JOY™ stosuje się w trakcie m.in.:

ź Diagnozowania pacjenta – dzięki możliwości dopasowania stolika do 

indywidualnych potrzeb użytkownika, możemy analizować obraz kliniczny 

pacjenta, jego zachowanie i odruchy w trakcie siedzenia w łóżku, foteliku, krześle 

czy też wózku inwalidzkim. Ułatwia to postawienie diagnozy i wyboru właściwego 

sposobu terapii.

ź  Monitorowania terapii w procesie leczenia – codzienne korzystanie ze stolika 

umożliwia śledzenie zachowań podopiecznego w czasie prowadzonego procesu 

rehabilitacji w jednakowych warunkach. Pozwala to na dobór właściwych                 

i celowanych metod, aby uzyskiwać możliwie najlepsze efekty prowadzonej 

terapii.

ź  Łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia – możliwość 

wykorzystania stolika na różne sposoby w wielu sytuacjach podczas codziennej 

terapii, zabawy i pracy prowadzi do poprawy jakości życia codziennego. 

Spożywanie posiłków czy też wykonywanie prostych czynności manualnych                       

z wykorzystaniem Stolika JOY™staje się dożo łatwiejsze. Duża powierzchnia blatu 

sprawia, że wiele przydatnych na co dzień przedmiotów można teraz umieścić                  

w zasięgu ręki pacjenta.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU



 2.1. Wyposażenie : standardowe
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 OGÓLNA BUDOWA STOLIKA

Joy 1 Stolik z blatem z wycięciem

1. Szeroki blat.

2. Stelaż z możliwością zmiany wysokości.

11

2

Warianty:

2

Joy 2 Stolik z blatem bez wycięcia

Joy 3 Stolik z blatem regulowanym z 

wycięciem

Joy 4 Stolik z blatem regulowanym  

bez wycięcia

STOLIK JOY



TABELA ROZMIAROWA
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3

Symbol Pomiar Jednostka Wymiar

A Szerokość blatu [cm] 90

B Głębokość blatu [cm] 60

 C Wysokość blatu [cm] 40 - 70

D Szerokość wycięcia (1) [cm] 40

E Głębokość wycięcia (1) [cm] 20

Waga [kg] 11,2

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Maksymalne obciążenie (2) [kg] 50

[kg]

(1) Dla wariantów:   Joy 1 Stolik z blatem z wycięciem, Joy 3 Stolik z blatem regulowanym z wycięciem

Maksymalne obciążenie (3)

(2) Dla wariantów: Joy 1 Stolik z blatem z wycięciem, Joy 2 Stolik z blatem bez wycięcia

(3) Dla wariantów: Joy 3 Stolik z blatem regulowanym z wycięciem, Joy 4 Stolik z blatem regulowanym  bez wycięcia

30

STOLIK JOY



 MONTAŻ BLATU STOLIKA4

4.1. Elementy składowe: 

1.Regulacja kąta pochylenia blatu (x2)

2.Blacha zawiasu (x2)

3.Wkręt do drewna 4x16 (x12)

4.Śruba stożkowa M6x30 (x4)

5.Podkładka 6,4 (x4)

6.Nakrętka M6 (x6)

7.Śruba z łbem sześciokątnym M6x 40 (x2)

8. Podkładka PA 6,4 (x4)

9. Kapturek nakrętki M6 (x2)

10. Stelaż (x1)

11. Blat (x1)

41
2

3
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STOLIK JOY



Montaż stolika:

· r o z p o c z y n a m y  o d  

przymocowania blachy 

zawiasu (el. 2) do blatu 

(el.11) (fot.1) za pomocą 

wkrętów (e l .3 )  ( fot .2 ) ,  

czynność powtórzyć  z 

drugiej strony ;

·  następnie mocujemy regulację kąta 

pochylenia (el.1) do stelaża (e.10) 

(fot.3) za pomocą śrub (el. 4) (fot.4), 

czynność powtórzyć po przeciwnej 

stronie;

fot.4

fot.3

fot.1 fot.2

fot.5

KROK 1
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STOLIK JOY
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·  Następnie należy przymocować regulację kąta pochylenia do blatu za pomocą 

wkrętów (el. 3) (fot.9,10);

fot.9 fot.10

Aby zamocować blat do stelaża w pierwszej kolejności należy:

 Ramę stelaża przymocować do blachy zawiasu za pomocą śruby (el.7), 

podkładek (el.8), nakrętki (el.6) oraz kapturka (el. 9) (fot. 6-8); czynność 

powtórzyć  z drugiej strony;

 

·

fot.6 fot.7 fot.8

8

6

9

7

KROK 2

fot.11

STOLIK JOY



 OPIS REGULACJI STOLIKA

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania stolika 

należy upewnić się, czy wszystkie pokrętła i mocowania 

regulowanych elementów zostały mocno dokręcone! 
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Stolik JOY posiada możliwość regulacji 

wysokości. Aby to ułatwić, zaleca się 

ustawienie stolika „do góry nogami” 

(blatem do podłoża). 

Aby móc regulować wysokości należy :

poluzować każde  z pokręteł;

wcisnąć przycisk i ustawić nogę stolika 

tak, aby przycisk znalazł się w 

odpowiednim otworze na wybranej 

wysokości;

·mocno dokręcić  wszystkie pokrętła.

· 

· 

 

5.1. Regulacja wysokości stolika

5

fot.11

fot.12

fot.13

STOLIK JOY



Kąt pochylenia blatu można zmienić za pomocą uchwytów znajdujących 

się po obu stronach stolika. Aby zmienić kąt pochylenia należy:

ź przekręcić uchwyty;

ź dopasować odpowiedni kąt blatu; 

ź następnie dokręcić uchwyty.

5.2. Regulacja kąta pochylenia stolika (dotyczy wersji: 

  

Stolik Joy 

z blatem regulowanym z wycięciem, Stolik Joy  z blatem regulowanym  

bez wycięcia)
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fot.15fot.14

Stolik JOY™ może być wykorzystywany zarówno z fotelikami rehabilitacyjnymi 

jak i ze zwykłymi krzesłami szkolnymi.

fot.16

STOLIK JOY



1. Stolik JOY™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. 

Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

2. Przed każdorazowym użyciem stolika  należy sprawdzić urządzenie pod 

kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi 

podczas eksploatacji stolika. Należy upewnić się, czy wszystkie części są 

sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć             

i deformacji.

5. Zabrania się użytkowania stolika w sposób, do którego nie jest on 

przeznaczony.

7. Blat stolika należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki oraz 

ogólnodostępnego, łagodnego środka do mycia.

8. Podczas regulacji pochylenia blatu należy zwrócić szczególną uwagę, aby 

kończyny lub inne części ciała użytkownika nie dostały się pomiędzy blat stolika 

a stelaż.

9. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia stolika.

 3. Zabrania się użytkowania stolika jeśli jest on uszkodzony lub brakuje

jakiejkolwiek jego części.

4. Przed każdorazowym uzyciem należy upewnić się, czy ruchome części oraz 

pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane.

6. Zabrania się pozostawiania pacjenta w foteliku bez opieki i nadzoru osoby 

dorosłej.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Stolik JOY™ należy użytkować zgodnie                           

z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem 

należy przygotować pacjenta i  urządzenie.
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6

STOLIK JOY



UWAGA! Produkt zawiera małe części, które mogą być 

niebezpieczne w przypadku  połknięcia przez dziecko.

UWAGA! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek 

zmian w konstrukcji stolika, ponieważ jest to 

niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę 

gwarancji.

UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do 

użytku wewnątrz pomieszczeń ! 

UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu 

nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-

MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
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STOLIK JOY





PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Data wydania:            Data ostatniej aktualizacji:   25.08.2018 13.09.2018

Autoryzowany Przedstawiciel

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B

36-002 Jasionka

tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com

e-mail: produkcja@akces-med.com
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