
Attentions 

• Pri nastavovaní uhla sklonu skontrolujte, či sú zámky sklápania zaistené.
• Nepoužívajte ostré predmety na poškriabanie povrchu kože z PVC.
• Rozloženie/zloženie nôh stola vyžaduje silu.
• Denná údržba: Povrch z PVC kože čistite iba handričkou alebo vlhkou handričkou.
• Nepoužívajte silné chemické prostriedky.
• Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky uvoľnené.
• Dlhodobá údržba: Uchovávajte ju na chladnom a suchom mieste.

Maximálna nosnosť stolu: 40 kg
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!\ Nosnosť šuplíka: 2kg 
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Používateľský manuál

Multifunkčný skladací stolík

(Model: X7) 

Popis produktu
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PVC silikónový povrch
Opierka na myš  
Drážka na poistku
Nastaviteľná poistka
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Rozložiteľné nohy  --tt--------
Poistka

Šuplík 

Rozložiteľné nohy

Poistka

Rozloženie a zloženie stola

Poznámka: Existuje určitý odpor, ktorý bráni traseniu dosky pri rozkladaní/skladaní nôh stola. 
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Zložené 

Nastavenie výšky

Hore: Vysunte nohy stola do požadovanej výšky 
a poistka sa automaticky sa uzamkne. 
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Rozložené 

Dole: Stlačte tlačidlá uzamknutia podľa obrázka a spustite nohy 
stola do požadovanej výšky, po uvoľnení tlačidla sa poistky 
automaticky uzamknú. 

Nastavenie výšky a uhla

Otočtné zámky otočte podľa ilustrácie. 
Umožňujú nastaviť sklon stola. Otočením 
dovnútra zaistíte stolík na svojom mieste. 
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•Existuje určitý odpor pri nastavovaní 
uhla. Avšak ak narazíte na veľký odpor 
bez zmeny, to znamená, že ste v 
hraničnom uhle a ďalej už nepôjde

Ako použiť nastaviteľnú poistku

Súčasťou balenia je nastaviteľná poistka. Keď je stôl 
naklonený, vložte ju do lišty. 
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Špecifikácia 

Model Veľkosť

X7 68.5 x 39.4 x 8.5 cm

Výška

24 - 32 cm

Nastaviteľnou poistkou môžete pohybovať do strán 
v rámci lišty.
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Váha Uhol Kompatibilita

2,8 kg 0-36 stupňov do 17 palcov

Materiály 
Pracovná plocha: Ekologická MDF + PVC koža
Nohy stola: zliatina hliníka
Sánky, opierka zápästia, otvor na stojan na knihy/tablety, zarážka, zásuvka: ABS.




