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PRACOVNÍ STŮL
PRACOVNÝ STÔL
Pracovní ponk, plošina, montážní lehátko & vozík
Pracovný ponk, plošina, montážne ležadlo & vozík

PRACOVNÍ PONK
PRACOVNÝ PONK

VOZÍK
VOZÍK

PRACOVNÍ LEHÁTKO
PRACOVNÉ LEŽADLO

PRACOVNÍ PLOŠINA
PRACOVNÁ PLOŠINA

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE A OSVOJTE VŠECHNY UVEDENÉ POKYNY, ABYSTE SNÍŽILI
RIZIKO ZRANĚNÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ BY MOHLO DOJÍT
K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.
USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNU.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Neskladujte tento výrobek venku nebo ve vlhkém prostředí, neboť by to výrobek mohlo poškodit.
Pokud používáte výrobek jako pracovní plošinu, udržujte nohy ve střední části plošiny. Nestoupejte
si do čtyř rohů plochy plošiny, neboť by to mohlo způsobit převrácení a způsobit vám zranění.
Pokud používáte výrobek jako pracovní ponk nebo plošinu, umisťujte předměty do středu pracovní
plochy. Umístění do krajů může způsobit převrácení.
Pokud vytahujete nebo zasouváte nohy, nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození
výrobku.
Před použitím tohoto výrobku se přesvědčte, že jsou nohy v dané pozici pevně zajištěny a jisticí
západky řádně zaskočily.
Nepoužívejte ani neupravujte tento výrobek k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto
návodu k použití.
Pokud používáte na tomto výrobku elektrické nářadí, prověřte v jeho návodu, jak ho správně
používat. Vždy noste ochranné brýle.
NOSNOST:
Nepřekračujte následující hodnoty zatížení:
VERZE
PRACOVNÍ PONK
PRACOVNÍ PLOŠINA

NOSNOST
150 KG
150 KG

ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH VERZÍ
MONTÁŽNÍ LEHÁTKO/VOZÍK NA VERZI PRACOVNÍ PONK
1. Otočte lehátko/vozík vzhůru nohama, uvolněte pružinou jištěnou zajišťovací západku a
vyklopte nohu směrem nahoru.
POZNÁMKA: Při vyklápění nohy musíte zajišťovací západku povytáhnout. Jinak nohy nezvednete.
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2. Každou nohu vyklopte směrem ven a stlačte sklopnou vzpěru, dokud na svém místě
nezaskočí.

3. Stiskněte pružinovou západku na každé noze a vytáhněte všechny nohy, dokud západka opět
nezacvakne.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím se řádně přesvědčte, že západka opravdu zaskočila. Pokud by
k tomu nedošlo, noha by se mohla během použití nečekaně zasunout.

ÚPRAVA Z PRACOVNÍHO PONKU NA PRACOVNÍ PLOŠINU
1. Stiskněte pružinovou západku na každé noze a zasuňte nohy dovnitř.
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2. Otevřete čtyři petlice po stranách (dvě petlice na každé straně).

3. Vyjměte horní desku, otočte ji obráceně tak, aby byla protismyková plocha směrem vzhůru, a
položte ji zpět na plošinu. Všechny petlice opět zajistěte.
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VERZE VOZÍK

Na jednom konci výrobku jsou k dispozici dva otvoru pro uchycení přepravního lana pro případ, že
potřebujete přepravovat těžší předměty.
Při přemisťování těžkých předmětů buďte opatrní.

Předměty umisťujte do středu vozíku.
Při přepravování vysokých předmětů buďte pozorní, aby nedošlo k jeho posunutí nebo převrácení.
UPOZORNĚNÍ: Nestoupejte si nebo nestůjte na pracovní ploše vozíku.
VERZE MONTÁŽNÍ LEHÁTKO
Tuto verzi používejte při provádění prací při zemi. Do této polohy jej také nastavte, pokud chcete
stůl skladovat, nebo při jeho přemísťování.
UPOZORNĚNÍ: Nestoupejte si nebo nestůjte na ploše montážního lehátka.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE A OSVOJTE VŠETKY UVEDENÉ POKYNY, ABYSTE ZNÍŽILI
RIZIKO PORANENIA. PRI NEDODRŽANÍ VŠETKÝCH NASLEDUJÚCICH POKYNOV BY
MOHLO PRÍSŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU.
USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Neskladujte tento výrobok vonku alebo vo vlhkom prostredí, pretože by to mohlo výrobok poškodiť.
Ak používate výrobok ako pracovnú plošinu, udržujte nohy v strednej časti plošiny. Nestúpajte do
štyroch rohov plochy plošiny, pretože by to mohlo spôsobiť prevrátenie a spôsobiť vám zranenie.
Ak používate výrobok ako pracovný ponk alebo plošinu, umiestňujte predmety do stredu pracovnej
plochy. Umiestnenie do krajov môže spôsobiť prevrátenie.
Pokiaľ vyťahujete alebo zasúvate nohy, nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu
výrobku.
Pred použitím tohoto výrobku sa presvedčte, že sú nohy v danej pozícii pevne zaistené a istiace
západky riadne zaskočili.
Nepoužívajte ani neupravujte tento výrobok na iné účely, ako na tie, ktoré sú uvedené v tomto
návode na použitie.
Ak používate na tomto výrobku elektrické náradie, preverte v jeho návode, ako sa má správne
používať. Vždy noste ochranné okuliare.
NOSNOSŤ:
Neprekračujte nasledujúce hodnoty zaťaženia:
VERZIA
PRACOVNÝ PONK
PRACOVNÁ PLOŠINA

NOSNOSŤ
150 KG
150 KG

ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ
MONTÁŽNE LEŽADLO/VOZÍK DO VERZIE PRACOVNÝ PONK
1. Otočte ležadlo/vozík hore nohami, uvoľnite pružinou zaistenú zabezpečovaciu západku a
vyklopte nohu smerom nahor.
POZNÁMKA: Pri vyklápaní nohy musíte zaisťovaciu západku povytiahnuť. Inak nohy
nezodvihnete.
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2. Každú nohu vyklopte smerom von a stlačte sklopnú vzperu, pokiaľ na svojom mieste
nezaskočí.

3. Stisnite pružinovú západku na každej nohe a vytiahnite všetky nohy, pokým západka opäť
nezacvakne.
UPOZORNENIE: Pred použitím sa dôkladne presvedčte, že západka naozaj zaskočila. ak by
k tomu nedošlo, noha by sa mohla počas požitia nečakane zasunúť.

ÚPRAVA Z PRACOVNÉHO PONKU NA PRACOVNÚ PLOŠINU
1. Stisnite pružinovú západku na každej nohe a zasuňte nohy dovnútra.
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2. Otvorte štyri petlice (kovanie) umiestnené po stranách (dve petlice na každej strane).

3. Vyberte hornú dosku, otočte ju obrátene tak, aby bola protišmyková plocha smerom nahor
a položte ju späť na plošinu. Všetky petlice (kovania) opäť zaistite.
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VERZIA VOZÍK

Na jednom konci výrobku sú k dispozícii dva otvory na uchytenie prepravného lana pre prípad, že
potrebujete prepravovať ťažšie predmety.
Pri premiestňovaní ťažkých predmetov buďte opatrní.

Predmety umiestňujte do stredu vozíka.
Pri prepravovaní vysokých predmetov buďte pozorní, aby nedošlo k jeho posunutiu alebo
prevráteniu.
UPOZORNENIE: Nešliapte ani nestojte na pracovnej ploche vozíka.
VERZIA MONTÁŽNE LEŽADLO
Túto verziu používajte pri vykonávaní prác pri zemi. Do tejto polohy ho tiež nastavte, pokiaľ chcete
stôl skladovať alebo pri jeho premiestňovaní.
UPOZORNENIE: Nešliapte ani nestojte na ploche montážneho ležadla.
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