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IMPORTANT INSTRUCTIONS
& SAFETY INFORMATION

Max Load: 150KGs

Before starting assembly please check all parts are present. Do 
not attempt to assemble this product if any parts are missing or 
damaged.

This product must be assembled according to the assembly 
diagram overleaf. 

Only use this stand on a level and stable surface.

cz - Seznam dílů

sk - Zoznam dielov

cz - Postup montáže         sk - Postup montáže
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cz - NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ POKYNY& BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Maximální zatížení: 150 kg

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti. 
Nesestavujte produkt, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.
Tento produkt musí být smontován podle montážního schématu.
Tento stojan používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
Před použitím se ujistěte, že jsou všechna upevnění zabezpečená. Pravidelně 
kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění a v případě potřeby dotáhněte.

VAROVÁNÍ: Maximální zatížení stojanu je 150 kg. Stojan musí být správně 
smontován a umístěn na rovném stabilním povrchu s hmotností rovnoměrně 
rozloženou po stojanu. Jakákoli odchylka od těchto podmínek může ovlivnit 
zatížitelnost stojanu.
Při nakládání buďte opatrní. 
Nikdy nepřekračujte hmotnostní limity.

DŮLEŽITÉ: Při používání řetězové pily nebo motorové pily s tímto stojanem 
musíte zajistit dodržování všech bezpečnostních varování a postupů výrobce 
pily.

Vždy noste vhodný ochranný oděv a obuv.

Velikost - rozložený stav:   80*81.5*79cm
Max. Pracovní výška:    79cm
Délka:      80 cm
Max. Průměr polen:    35 cm
Max. zatížení:     150 kg
Pozinkovaný povrch, 
Zuby proti protáčení polene
Hrubá hmotnost:    5.8kg
Čistá hmotnost:    5.5.kg
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SK - Návod na použitie

DÔLEŽITÉ POKYNY & BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Maximálne zaťaženie: 150 kg

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú v balení všetky súčasti. 
Nezostavujte produkt, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené.
Tento produkt musí byť zmontovaný podľa montážnej schémy.
Tento stojan používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
Pred použitím sa uistite, že sú všetky upevnenie zabezpečené. Pravidelne 
kontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu a v prípade potreby dotiahnite.

VAROVANIE: Maximálne zaťaženie stojanu je 150 kg. Stojan musí 
byť správne zmontovaný a umiestnený na rovnom stabilnom povrchu s 
hmotnosťou rovnomerne rozloženou po stojane. Akákoľvek odchýlka od týchto 
podmienok môže ovplyvniť zaťažiteľnosť stojana.
Pri nakladaní buďte opatrní. Nikdy neprekračujte hmotnostné limity.

DÔLEŽITÉ: Pri používaní reťazovej píly alebo motorovéj píly s týmto stojanom 
musíte zaistiť dodržiavanie všetkých bezpečnostných varovaní a postupov 
výrobcu píly.

Vždy noste vhodný ochranný odev a obuv.

Veľkosť - rozložený stav:   80 * 81.5 * 79cm
Max. Pracovná výška:    79cm
Dĺžka:      80 cm
Max. Priemer polien: max.   35 cm
Max. zaťaženie:    150 kg
Pozinkovaný povrch,
Zuby proti pretáčaniu polena
Hrubá hmotnosť:    5.8kg
Čistá hmotnosť:    5.5.kg
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