
Všestranný pomocník pro domácnost i kutily

Multifunkční pracovní stul
7 v 1

°

Technické specifikace

Velikost pracovní plochy
- 108,5 x 54,5 x 15,5cm

Pracovní výška
- 52 / 78cm

Max. nosnost
- 150kg

Váha: 13,5kg

Fixní kolo

Šuplík na nářadí

Pravítko

Rukojeť 2 v 1
Kompas

Kolo s brzdou

Hliníkové nohy

Nastavitelná koncovka 

Čtěte pozorně a seznamte se s všemi instrukcemi. Nedodržení bezpečnostních pravidel může vést ke zranění. 
Toto zařízení je určeno pro specifické použití. Distributor není zodpovědný za potíže vzniklé úpravou zařízení. 
Silně doporučujeme zařízení neupravovat a používat jej pouze k určenému použití. Pokud máte jakékoliv dotazy 
ohledně využití zařízení, NEPOUŽÍVEJTE jej a kontaktujte distributora.

Použití:
Tento pracovní stůl je všestranným 7 v 1 pomocníkem sloužící jako přenosný pracovní stůl, koza, stupínek, 
lešení, montážní lehátko, vozík a rudl. Lze jej snadno mezi těmito režimy přeměnit dle instrukcí v tomto návodu k 
použití. Výrobek je určen pro kutily a ostatní nenáročná využití.

Upozornění!

Vlečný otvor

Návod k použití



Režimy sestavení
Váš 7 v 1 pracovní stůl je z krabice připraven k použití, stačí jej vytáhnout a následovat tyto jednoduché kroky.

2. Koza 3. Stupínek

6. Ruční vozík5. Montážní lehátko4. Stupínek 
(vyvýšená poloha)

Obecné bezpečnostní pokyny
Varování - přečtěte si pozorně všechny instrukce. Jejich neuposlechnutí může vést ke zranění
- varování a upozornění v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné situace, které mohou nastat. S 
výrobkem je proto nutné zacházet opatrně a pečlivě zvážit všechny okolnosti a možné důsledky.
- použití výrobku je zakázáno všem osobám, které se pečlivě neseznámili s manuálem

Návod uschovejte!

Důležité bezpečnostní připomínky
Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození výrobku, nebo může vést ke 
zraněním.
- vyvarujte se kontraktu s pohyblivými částmi výrobku
- pohyblivé části nesmí být nijak blokovány
- pracovní stůl musí být použit a skladován v suchu, ukrytý před deštěm. Tento produkt je určen POUZE pro 
vnitřní užití, neuschovávejte stůl venku nebo ve vlhku.
- používejte jej pouze v dobře osvětleném prostoru
- . Při práci v jakémkoli režimu stolu, těžké předměty, či osoby používající výrobek, musí stát /být umístěny vždy 
uprostřed stolu, aby se předešlo nerovnováze. Nesprávné použití může vést k převrácení a zranění.
- při převozu stolu autem jej dobře upevněte, aby se nezničil
- všechny fixační šrouby musí být dobře utaženy a nohy uzamčené ve správné poloze než začnete výrobek 
používat 
- vždy používejte tento produkt na rovném podkladu
- při použití jako stupátka nebo lešení nesmí být plně vytaženy nohy výrobku. Pokud jsou nohy cele vytaženy, na 
stůl nepokládejte těžké předměty a nestoupejte na něj
- pokud na stole pracujete s elektro nářadím, následujte instrukce v návodu výrobce elektro nářadí
- výrobek může být použit POUZE dle instrukcí v tomto manuálu, jakékoliv jiné použití bude bráno jako 
nesprávné použití. V případě poškození či zranění při nesprávném použití, výrobce nenese zodpovědnost za 
újmy takto způsobené.
- výrobce také nenese zodpovědnost za jakékoliv úpravy na výrobku, pokud tyto vedou k poškození výrobku, 
nebo zranění osob.

1. Pracovní stůl



Fixní kola Univerzální kola s brzdou

Montážní lehátko a vozík
Prosím následujte tyto kroky pro sestavení kol montážního lehátka a vozíku
1. Najděte kola, podložky a šroubky na zadní straně stolu. Univerzální kola s brzdou nainstalujte pod 
madlo a druhá dvě pevná kola na druhou stranu.
2. Šroubek instalujte vždy s podložkou, utáhněte jej dostatečně šroubovákem
3. Každé kolo dobře upevněte všemi čtyřmi šrouby.
4. Opakujte stejný postup viz body 1 - 3 pro ostatní tři kola.
5. Upevněte vlečné lano do vlečných děr a montážní lehátko je kompletně sestaveno.

Tip - jak nainstalovat kola

Všechna 4 kola jsou umístěna na zadní 
straně stolu a je nutno je před použitím 
vozíku nainstalovat.

1. Vždy používejte podložky
2. Umístěte univerzální i fixní kola na 
správnou pozici, viz. foto

Ruční vozík

Lešení a stupínek
1. Uvolněte všechny nohy z 
uzamčené pozice, poté je vytáhněte 
do jejich krajní polohy.
2. Zajistěte vzpěry zatažením za 
jejich pojišťovací zámek.
3. Vytáhněte madlo, až do jeho krajní 
polohy. Poté umístěte šuplík na 
nářadí na horní část madla. Tato 
vyvýšená poloha usnadňuje práci ve 
stoje na stupátku. Maximální nosnost 
šuplíku na nářadí v této poloze je 
2kg!!!
4. Pověste háček na madlo, můžete 
jej použít na zavěšení tašky na 
nářadí nebo jiných předmětů.

Varování!

V TOMTO REŽIMU NESMÍ BÝT NOHY STOLU
PLNĚ VYTAŽENY!!!
Vnitřní části noh nejsou uzpůsobeny na takovou 
nosnost a pro práci v tomto režimu.

1. Vytáhněte madlo směrem nahoru, až do jeho krajní polohy, 
poté je vozík připraven k použití.
2. Pro prodloužení madla zmáčkněte obě tlačítka a zatáhněte 
za madlo.

Tlačítko



1. Sestavte nohy stolu stejně jako v předchozím režimu.
2. Zmáčkněte knoflík na každé noze stolu pro jejich 
uvolnění a vytáhněte je do jejich plné pracovní délky. 
Poznáte to podle zacvaknutí uvolňovacího knoflíku.   

Pracovní stůl posuňte do stabilní polohy na rovném 
povrchu.  

Upozornění: Nestoupejte na stůl, když jsou 
nohy stolu plně vytaženy!!!

Údržba
- doporučujeme zkontrolovat výrobek před každým použitím.
- setřete z výrobku veškerý prach a hlínu po každém použití, takto zajistíte delší životnost celého výrobku 

Pracovní stůl

3. upevnění svěrky na pracovní stůl 
- odstraňte malou plastovou část vaší svěrky
- kovovou tyčku svěrku vsuňte do spojky (obr. 2) 
a zasuňte kolík do zámku, ujistěte se, že spoj je pevný (obr. 3)
- vložte spojku do otvoru na pracovním stole a otočte 
alespoň o 30° (obr. 4)
- pomocí dvou upínacích kolíčků na pracovní desce zkompletujte  

Tlačítko
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