
PRACOVNÍ STŮL 85566
LAGRADA

NÁVOD K POUŽITÍ

! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !
Před každým použitím stůl prohlédněte a zkontrolujte jeho sestavení, zejména dotažení všech šroubů. 
Zjistíte-li jakékoliv poškození, stůl nepoužívejte. Nepřekračujte max. nosnost stolu 100 kg.
Stůl je určen pouze pro použití jako pracovní pomůcka! Stůl není konstruován jako pochozí! 
Používejte pouze ve stabilní poloze, na pevném a rovném povrchu!

NEVSTUPUJTE NA STŮL! NEPOUŽÍVEJTE JAKO LEŠENÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Stůl nejprve vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. 
Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
Po vybalení zkontrolujte jednotlivé díly stolu, viz seznam dílů.
Zjistíte-li, že jsou poškozeny nebo chybí, podpěru nepoužívejte/nesestavujte a obraťte se na prodejce.

1. Pracovní deska 2 ks

2. Posuvná základna 
pro pracovní desku 2 ks

3. Šroub šestihranná 
hlava 4 ks

4. Příčník 2 ks

5. Stojný rám 2 ks

6. Koncovka nohou 4 ks

7. Podložka ø16 x ø 8 
x 1,2 mm 8 ks

8. Vrut do dřeva 4,8 x 
16 mm 16 ks

9. Šroub s drážkou 
Philips 8 ks

10. Matka 6 x 1 mm 8 ks

11. Matka 8 x 1,2 mm 4 ks

12. Doraz 4 ks

13. Podložka ø13 x ø 6 
x 1,2 mm 8 ks

Seznam dílů Sestavení
Při sestavování se řiďte vyobrazením. Všechny šrouby řádně dotáhněte.
1. Pomocí šroubů (9), podložek (13) a matek (10) připevněte příčníky (4) ke 

stojným rámům (5). 
2. Na posuvné základny (2) přišroubujte pracovní desky (1) pomocí vrutů (8).
3. Posuvné základny (2) nasaďte na stojné rámy (5) tak, aby se otvory pro 

šrouby překrývaly. Z vnější strany zasuňte šrouby (3). Zároveň použijte 
podložky (7). Z vnitřní strany potom použijte podložku (7) a našroubujte 
matku (11). Řádně dotáhněte.

4. Na konce stojných rámů/nohy (5) nasaďte koncovky (6) - nejdelší hranou 
na vnější roh.

5. Dorazy (12) vložte do vhodných děr na pracovních deskách (1).

Chcete-li stůl složit, odjistěte postranní sklopné příčníky a sklopte stůl širšími 
stranami k sobě. Pomocí kliček na posuvných základnách můžete oddalovat/
přibližovat pracovní desky. Stůl tak můžete použít také pro uchycení opraco-
vaného předmětu. Stůl uchovávejte v suchu.
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