


Důležité 

Zachovejte pro budoucí použití. 

Čtěte pozorně. 

POKYNY K MONTÁŽI 

1. Seznam součástek 

 

 

 

 

2. Pokyny k montáži 
a. Umístěte desku stolu (A) spodkem vzhůru na měkký a čistý povrch.  
b. Upevněte nohy stolu (B) do zavřených matic na spodku stolu pomocí spojovacího kroužku 

(C). Volně zašroubujte všechny šrouby (D). Utáhněte pomocí matkového klíče (E). 
Nepřetáhněte závit.  

c. Stůl otočte a nyní ho můžete používat. 

 

3. Údržba 
• Před použitím stůl celý otřete měkkou suchou utěrkou.  
• Pokud stůl nepoužíváte, odstraňte z něj veškerou špínu nebo volné předměty, umyjte vlažným 

mýdlovým roztokem, důkladně opláchněte a osušte. Nepoužívejte silné mycí prostředky nebo 
pískové čisticí prostředky. Stůl pak skladujte v chladném, suchém prostředí mimo sluneční 
svit.  

Podmínky výrobku: použití v domácnosti 

Opakovaná montáž může oslabit fixační schopnost matic. Pravidelně kontrolujte veškerá 
sešroubovaná spojení na vašem nábytku, abyste se ujistili, že pevně drží a jsou bezpečné.   

  

č. Součástky  Počet 
A. Deska stolu 1 
B. Noha stolu 4 
C. Spojovací kroužek 1 
D. Šroub 12 
E. Matkový klíč 1 



Dôležité 

Zachovajte pre budúce použitie. 

Čítajte pozorne. 

POKYNY NA MONTÁŽ 

1. Zoznam súčiastok 

 

 

 

 

2. Pokyny na montáž 
a. Položte dosku stola (A) spodkom hore na mäkký a čistý povrch.  
b. Upevnite nohy stola (B) do uzavretých matíc na spodku stola pomocou spojovacieho krúžku 

(C). Voľne zaskrutkujte všetky skrutky (D). Utiahnite ich pomocou nástrčného kľúča (E). 
Nepretiahnite závit.  

c. Stôl otočte a teraz ho môžete používať. 

 

3. Údržba 
• Pred použitím celý stôl otrite mäkkou suchou utierkou.  
• Ak stôl nepoužívate, odstráňte z neho všetku nečistotu alebo voľne ležiace predmety, umyte 

ho vlažným mydlovým roztokom, dôkladne opláchnite a osušte. Nepoužívajte silné mycie 
prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky. Stôl potom skladujte na chladnom, suchom 
mieste mimo slnečného žiarenia.  

Podmienky používania výrobku: v domácnosti 

Opakovaná montáž môže oslabiť fixačnú schopnosť matíc. Pravidelne kontrolujte všetky 
zoskrutkované spojenia na vašom nábytku, aby ste sa ubezpečili, že pevne držia a sú bezpečné.   

  

č. Súčiastky  Počet 
A. Doska stola 1 
B. Noha stola 4 
C. Spojovací krúžok 1 
D. Skrutka 12 
E. Nástrčný kľúč 1 


