
My Table for Mac 
Elegancki stolik z regulowaną wysokością





Charakterystyka

My Table for Mac

Innowacyjny stolik pod laptopa oferujący stabilną i 
ergonomiczną przestrzeń roboczą z dala od biurka.

Stolik „My Table for Mac” może być używany z każdym 
rodzajem krzeseł. W biurach, holach, domu czy w 
każdym innym miejscu.

Elegancki wygląd

1  Prosta stylistyka i łatwa regulacja

1  Łatwa i szybka regulacja wysokości w zakresie 600 - 
800mm

1  Gładkie wykończenie powierzchni umożliwia pisanie 
czy operowanie myszką

1  Stabilna powierzchnia pod laptopa

1  Asymetryczna konstrukcja z jedną nogą pozwala 
komfortowo dostosować pozycję siedzenia zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn

1  Łatwiejsza obsługa dzięki obrotowej powierzchni 
pod laptopa

1  Możliwość trzymania rzeczy osobistych przy sobie 
dzięki wygodnemu uchwytowi na torbę

Johannes Torpe

Zaprojektowany przez słynnego 
duńskiego projektanta Johannesa 
Torpe’a dla firmy Haworth, stolik 
„My Table for Mac” został stworzony 
z myślą o przeniesieniu przestrzeni 
roboczej z dala od biurka.

Swoją dwudziestoletnią karierę w 
przemyśle projektanckim Johannes Torpe rozpoczął 
jako projektant oświetlenia, wykonując monumentalne 
instalacje świetlne na potrzeby duńskich mediów, 
festiwali czy wydarzeń muzycznych. W 1995 roku 
Torpe poszerzył zakres swojej działalności o grafikę 
użytkową, tworząc wizerunek firmowy spółek 
koncernu Fortune 500. Architektura i wystrój wnętrz 
to pasja realizowana przez Torpe’a przez ostatnie 10 
lat. Dzięki wprowadzonym innowacjom Torpe zyskał 
międzynarodowe uznanie jako projektant, grafik i 
projektant mebli.  

Instrukcja montażu

Etap 1

1  Zdjąć i wyrzucić opakowanie zewnętrzne.

• Sprawdzić kompletność zestawu i dopasować 
wszystkie części zgodnie z listą zamieszczoną na 
odwrotnej stronie niniejszej instrukcji 

Części
A. BLAT STOLIKA

B. PODSTAWA

C. ŚRUBA

D. KLUCZ IMBUSOWY

E. PODKŁADKA 

 

 

 

Etap 2

1  Położyć blat stolika na czystej i miękkiej powierzchni.

1  Odwrócić stolik, umieszczając go na miękkiej 
powierzchni blatem do dołu i unieść nogę stolika 
pod kątem 90 stopni

B EC DA



Instrukcja montażu (c.d.)

Etap 3

1  Upewnić się, że otwór na śrubę w podstawie stolika 
jest ustawiony równo z nogą stolika.

1  Zamocować nogę stolika w podstawie stolika przy 
użyciu dołączonego do zestawu klucza imbusowego 
(D), podkładki (E) i śruby (C). 
 
 
 

Etap 4

1  Zwolnić dźwignię (B) na nodze stolika, aby ustawić 
blat stolika na odpowiedniej wysokości. Zablokować 
dźwignię w pozycji początkowej i upewnić się, czy 
blat jest stabilny. 
 
 
 

Etap 5

1  Wyregulować pochylenie blatu, obracając stolik pod 
odpowiednim kątem. Stabilność blatu zapewnia 
zastosowany mechanizm zawiasowy.

Sposób użycia

Regulacja wysokości

Aby wyregulować wysokość blatu, zwolnić mechanizm blokady, 
odciągając dźwignię od nogi stołu. Następnie pchnąć lub pociągnąć stolik 
na wymaganą wysokość.

Regulacja pochylenia blatu

Pochylenie blatu można wyregulować o 180 stopni za pomocą 
mechanizmu zawiasowego. Przy obracaniu blatem należy usunąć z niego 
wszystkie przedmioty, aby nie spadły podczas obracania.

Uwagi

MAKS. OBCIĄŻENIE 
BLATU 10KG

MAKS. OBCIĄŻENIE 
UCHWYTU NA TORBĘ 5KG

MAKS. OBCIĄŻENIE NA 
KRAWĘDZI STOLIKA 5KG

NIE OPIERAĆ SIĘ 
ANI NIE SIADAĆ 
NA BLACIE 
STOLIKA

600mm – 800mm



Podstawowe ustawienia

Nieprawidłowa postawa, brak odpowiedniego 
wyposażenia oraz błędne informacje na temat 
ergonomii to czynniki, które składają się na 
niewłaściwą organizację miejsca pracy przy 
komputerze. I choć laptopy umożliwiają pracę 
w różnych miejscach, to jednak ich użytkownicy 
przyjmują często dość niezgrabne pozycje. Jak 
widać na rysunku 1, praca przy komputerze może 
powodować zmęczenie różnych części ciała. Dlatego 
należy pamiętać, że:

1 Pracując na laptopie, należy zawsze przestrzegać 
wskazówek dotyczących ergonomicznej organizacji 
miejsca pracy.

1 Laptopy nie są przeznaczone do dłuższej pracy. 
Podczas pracy należy zatem robić częste przerwy.

1 Laptop powinien być ustawiony tak, aby dłonie i 
nadgarstki były proste, a łokcie znajdowały się blisko 
ciała.

1 Kąt ustawienia ekranu powinien zapewniać jak 
najmniejszy kąt pochylenia szyi i jak najmniejszy 
odblask ekranu.

1 Klatka piersiowa powinna znajdować się pod kątem 
90 stopni lub większym w stosunku do nóg, a stopy 
powinny być oparte na podłodze.

1 Nie należy krzyżować nóg w kolanach lub kostkach. 

1  Uwaga: wskazówki te dotyczą głównie pracy na 
laptopie z podpiętą klawiaturą zewnętrzną, która 
umożliwia zachowanie odpowiedniej pozycji 
ciała. Pracując na laptopie lub po prostu pisząc, 
użytkownik najprawdopodobniej nie będzie siedział 
w opisany powyżej sposób.

KOMPUTER PISANIE TABLET

Ergonomia I Elastyczność Ergonomia I Elastyczność

Ergonomiczna wysokość biurka

Idealna wysokość biurka do pracy zależy od 
wzrostu użytkownika, wykonywanych zadań 
oraz wykorzystywanego sprzętu i narzędzi. 
Najwygodniejszą wysokością do pracy jest wysokość 
na poziomie łokcia. Kąt pomiędzy przedramieniem a 
ramieniem powinien być utrzymany w zakresie 70-135 
stopni.

Biurko

Przy pracach wymagających precyzji wzroku pozycja 
biurka powinna być wyższa (np. w przypadku 
prac graficznych, edytorskich czy wymagających 
dokładności). Wiele osób preferuje nieco wyższą 
pozycję również do pisania.

Stolik komputerowy

Zasadniczo użytkownicy piszący intensywnie na 
komputerze preferują niższe biurka – często na 
poziomie poniżej łokcia, natomiast osoby zajmujące się 
grafiką i czynnościami związanymi z edycją stron wolą 
biurka wyższe. Niezależnie od preferowanej wysokości 
należy zachować neutralną pozycję nadgarstka i 
zgięcie łokcia pod kątem od 70 do 135 stopni.

RYSUNEK 2 

RYSUNEK 1 



Haworth Gwarancja

Ograniczona gwarancja na okres dwóch 
(2) lat

Firma Haworth gwarantuje, że produkt 
„Mój stolik” („Produkt”) będzie wolny od 
wad materiałowych i wykonawczych 
(„Gwarancja”) przez okres (2) lat od daty 
zakupu („Okres Gwarancji”). Gwarancja 
udzielana jest nabywcy początkowemu 
Produktu wyłącznie przez autoryzowanego 
przedstawiciela lub sprzedawcę i nie może 
być przekazywana innym osobom. 

W przypadku powiadomienia firmy Haworth 
w okresie Gwarancji o spostrzeżeniu wady 
Produktu podlegającej Gwarancji firma 
Haworth dokona naprawy bądź wymiany 
Produktu na własny koszt. 

Naprawiane części lub wymieniany Produkt 
zostaną dostarczone przez firmę Haworth na 
zasadzie wymiany i będą nowe lub używane 
w stopniu zbliżonym do produktów 
nowych.

Gwarancja traci ważność w przypadku 
nieprawidłowego montażu, konserwacji lub 
użytkowania Produktu niezgodnie z jego 
instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

a) Zużycia Produktu w wyniku normalnego 
użytkowania;

b) Uszkodzenia Produktu w wyniku 
uderzenia i/lub innych wypadków;

c) Uszkodzenia Produktu w wyniku działania 
siły wyższej, podczas transportu lub 
przenoszenia Produktu w inne miejsce;

d) Modyfikacji produktu bez 
zatwierdzenia przez firmę Haworth 
lub autoryzowanego sprzedawcę lub 
przedstawiciela firmy Haworth, lub

e) Używania produktu na zewnątrz lub w 
innych niekorzystnych warunkach.

Gwarancją objęte są wyłącznie naprawy 
lub wymiana wadliwego Produktu 
zgodnie z powyższym opisem. Firma 
Haworth nie odpowiada, ani nie udziela 
Gwarancji na żadne inne koszty związane 
z serwisowaniem i/lub instalacją Produktu. 
Gwarancja traci ważność w przypadku 
usunięcia lub manipulowania przy tabliczce 
identyfikacyjnej Produktu przez osoby 
niezwiązane z firmą Haworth. 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące 
Gwarancji należy kierować do firmy 
Haworth pod adres http://promo.haworth-
asia.com/mytable/contact.html. Reklamacje 
Gwarancyjne muszą zawierać dane 
identyfikacyjne Produktu zgodnie z opisem 
w wymienionym powyżej formularzu 
kontaktowym oraz dowód zakupu, wraz 
ze szczegółowym opisem usterki lub 
problemu, a także zdjęcie usterki w formie 
elektronicznej.

Bliższe informacje na temat Produktu oraz 
innych produktów do organizacji miejsca 
pracy zgodnie z naturą dostępne są pod 
adresem http://promo.haworth-asia.com/
mytable. 

Niniejsza Gwarancja nie wpływa na prawa 
ustawowe przysługujące użytkownikowi 
produktu. 

Gwarancji udziela firma Haworth Shanghai 
(Furniture) Co., Ltd.; No. 360, Xi Ya Road, 
Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, 
Shanghai, PRC 200131.



www.haworth.com


