
Univerzálny pomocník pre domácnosť a domácich majstrov

Multifunkčný pracovný stôl 
7v1

Technické špecifikácie

Veľkosť pracovnej plochy
- 108,5 x 54,5 x 15,5 cm

Pracovná výška
- 52/78cm

Max. nosnosť
- 150kg

Váha: 13,5kg

Fixní kolo

Šuplík na náradie

Pravítko

Rukoväť 2 v 1
Kompas

Kolo s brzdou

Hliníkové nohy

Nastaviteľná koncovka 

Čítajte pozorne a zoznámte sa so všetkými inštrukciami. Nedodržanie bezpečnostných pravidiel môže viesť k 
zraneniu. Toto zariadenie je určené na špecifické použitie. Distribútor nie je zodpovedný za problémy vzniknuté 
úpravou zariadenia. Silne odporúčame zariadenie neupravovať a používať ho iba na určené použitie. Ak máte 
akékoľvek otázky ohľadom využitia zariadenia, NEPOUŽÍVAJTE ho a kontaktujte distribútora.

Použitie: 
Tento pracovný stôl je všestranným 7 v 1 pomocníkom slúžiacim ako prenosný pracovný stôl, koza, stupienok,
lešenie, montážne ležadlo, vozík a rudla. Možno ho ľahko medzi týmito režimami premeniť podľa inštrukcií v 
tomto návode na použitie. Výrobok je určený pre domácich majstrov a ostatné nenáročné využitie.

Upozornenie!

Vlečný otvor

Návod na použitie



Režimy zostavenia
Váš 7 v 1 pracovný stôl je z krabice pripravený na použitie, stačí ho vytiahnuť a nasledovať tieto jednoduché kroky.

2. Koza 3. Stupienok

6. Ručný vozík5. Montážne lehátko 4. Stupienok 
(vyvýšená poloha)

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie - prečítajte si pozorne všetky inštrukcie. Ich neuposlúchnutie môže viesť k zraneniu 
- varovania a upozornenia v tomto návode nemôžme pokryť všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. 
S výrobkom je preto nutné zaobchádzať opatrne a starostlivo zvážiť všetky okolnosti a možné dôsledky.
- použitie výrobku je zakázané všetkým osobám, ktoré sa starostlivo nezoznámili s manuálom
Návod uschovajte!

Dôležité bezpečnostné pripomienky
Neuposlúchnutie bezpečnostných pokynov a inštrukcií môže spôsobiť poškodenie výrobku, alebo môže viesť ku 
zraneniam.
- vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami výrobku
- pohyblivé časti nesmú byť nijako blokované
- pracovný stôl musí byť použitý a skladovaný v suchu, ukrytý pred dažďom. Tento produkt je určený LEN pre 
vnútorné použitie, neuschovávajte stôl vonku alebo vo vlhku.
- používajte ho iba v dobre osvetlenom priestore
- Pri práci v akomkoľvek režime stola, ťažké predmety, či osoby používajúce výrobok, musia byť umiestnené 
vždy uprostred stola, aby sa predišlo nerovnováhe. Nesprávne použitie môže viesť k prevráteniu a zraneniu.
- pri prevoze stola autom ho dobre upevnite, aby sa nezničil
- všetky fixačné skrutky musia byť dobre utiahnuté a nohy uzamknuté v správnej polohe než začnete výrobok 
používať
- vždy používajte tento produkt na rovnom podklade
- pri použití ako stúpadlá alebo lešenia nesmú byť plne vytiahnuté nohy výrobku. Ak sú nohy úplne vytiahnuté, na 
stôl neklaďte ťažké predmety a nestúpajte naň
- pokiaľ na stole pracujete s elektro náradím, nasledujte inštrukcie v návode výrobcu elektro náradia
- výrobok môže byť použitý LEN podľa inštrukcií v tomto manuáli, akékoľvek iné použitie bude brané ako
nesprávne použitie. V prípade poškodenia či zranenia pri nesprávnom použití, výrobca nenesie zodpovednosť za 
ujmy takto spôsobené.
- výrobca tiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek úpravy na výrobku, pokiaľ tieto vedú k poškodeniu výrobku, 
alebo zranenie osôb.

1. Pracovný stôl   



Fixné kolesá Univerzálne kolesá s brzdou

Montážne lehátko a vozík
Prosím nasledujte tieto kroky pre zostavenie kolies montážneho lehátka a vozíka
1. Nájdite kolesá, podložky a skrutky na zadnej strane stola. Univerzálne kolesá s brzdou nainštalujte 
pod madlo a druhé dve pevné kolesá na druhú stranu.
2. Skrutku inštalujte vždy s podložkou, utiahnite ho dostatočne skrutkovačom
3. Každé koleso dobre upevnite všetkými štyrmi skrutkami.
4. Opakujte rovnaký postup viď body 1 - 3 pre ostatné tri kolesá.
5. Upevnite vlečné lano do vlečných dier a montážne lehátko je kompletne zostavené.

Tip - ako nainštalovať kolesá

Všetky 4 kolesá sú umiestnené na zadnej
strane stola a je nutné ich pred použitím 
vozíka nainštalovať. 

1. Vždy používajte podložky 
2. Umiestnite univerzálne aj fixné kolesá 
na správnu pozíciu, viď. foto

Ručný vozík

Lešenie a stupienok
1. Uvoľnite všetky nohy z uzamknutej 
pozície, potom ich vytiahnite do ich 
krajnej polohy.
2. Zaistite vzpery potiahnutím za ich 
poistný zámok.
3. Vytiahnite madlo, až do jeho 
krajnej polohy. Potom umiestnite 
šuplík na náradie na hornú časť 
madla. Táto vyvýšená poloha 
uľahčuje prácu v stoji na stupienku. 
Maximálna nosnosť šuplíka na 
náradie v tejto polohe je 2kg!!!
4. Zaveste háčik na madlo, môžete 
ho použiť na zavesenie tašky na 
náradia alebo iných predmetov.

VAROVANIE!!!

V TOMTO REŽIME NESMÚ BYŤ NOHY STOLA 
PLNE VYŤAŽENÉ!!
Vnútorné časti nôh nie sú prispôsobené na takú 
nosnosť a pre prácu v tomto režime.

1. Vytiahnite madlo smerom hore, až do jeho krajnej polohy, 
potom je vozík pripravený na použitie.
2. Pre predĺženie madla stlačte obe tlačidlá a zatiahnite 
za madlo.

Tlačítko



1. Zostavte nohy stola rovnako ako v predchádzajúcom 
režime.
2. Stlačte gombík na každej nohe stola pre ich
uvoľnenie a vytiahnite ich do ich plnej pracovnej dĺžky. 
Poznáte to podľa zacvaknutia uvoľňovacieho gombíka. 

Pracovný stôl posuňte do stabilnej polohy na rovnom 
povrchu.

Upozornenie: Nestúpajte na stôl, keď sú
nohy stola plne vytiahnuté!!!

Údržba
- odporúčame skontrolovať výrobok pred každým použitím.
- zotrite z výrobku všetok prach a hlinu po každom použití, takto zaistíte dlhšiu životnosť celého výrobku

Pracovný stôl   

3. upevnenie svorky na pracovný stôl
- odstráňte malú plastovú časť vašej svorky
- kovovú tyčku svorku vsuňte do spojky (obr. 2)
a zasuňte kolík do zámku, uistite sa, že spoj je pevný (obr. 3)
- vložte spojku do otvoru na pracovnom stole a otočte
aspoň o 30° (obr. 4)
- pomocou dvoch upínacích kolíčkov na pracovnej doske skompletizujte

Tlačítko
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