
Složte kozu do transportní polohy a uskladněte ji na suchém místě.
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Kobyłka – składany stojak budowlany
instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis produktu
Składany, metalowy stojak (kobyłkę) można łatwo i szybko zmontować i rozmontować, produkt jest 
składany, lekki i można go łatwo przenosić. Stojak wytrzymuje duże obciążenia i posiada antypoślizgowe 
pokrycie oraz nogi z regulacją wysokości. Nośność konstrukcji to 150 kg z możliwością dowolnego 
wykorzystania. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu, zawiera ważne zalecenia 
i informacje dotyczące jego funkcjonowania oraz użytkowania. Dlatego należy ją zawsze przekazywać 
każdej kolejnej osobie mającej zamiar użytkować produkt.

Uwaga
Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby nie doprowadzić do 
zranienia, uszkodzenia produktu lub zakłócenia jego funkcjonalności.
Kobyłkę należy stawiać na równym, twardym podłożu jednocześnie upewniając się, że utrzyma ona 
ciężar urządzeń oraz przedmiotów wykorzystywanych podczas pracy z wykorzystaniem stojaka.
Nie wolno używać stojaka, gdy jakikolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub powyginany.

Montaż i sposób użycia
1. Ustaw kobyłkę powierzchnią antypoślizgową (5) w dół.
2. Rozłóż nogi produktu (1) na tyle, na ile pozwalają ograniczniki (3) i rozsuń je tak, aby utworzyły kąt 
w przybliżeniu 90°. Rozłożone nogi (1) zablokuj w tej pozycji poprzeczkami zabezpieczającymi (6), 
upewniając się, że są prawidłowo zablokowane i znajdują się na swoim miejscu.
3. Odwróć stojak i postaw go na nogach. Następnie ustaw wysokość stojaka zwalniając klamry (2) i 
wysuwając nogi (1) do wymaganej wysokości. Po ustawieniu wymaganej wysokości zablokuj klamry (2).

Czyszczenie i przechowywanie
Do usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń ze stojaka użyj lekko wilgotnej myjki, np. małej zmiotki.
Do czyszczenia nie wolno używać środków chemicznych ani innych ściernych bądź agresywnych 
środków czyszczących.
Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy stojak rozmontować Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy stojak rozmontować 
i składować w suchym miejscu.

Parametry techniczne
Rozstaw nóg: 63,5-90 cm
Wymiary (rozłożony): 99,5 x 50 x 63,5 do 90 cm
Wymiary (złożony, przygotowany
do transportu):99,5 x 13,5 x 7 cm
Masa: 7,4 kg
Nośność: 150 kg

Wykaz elementów
1. Noga
2. Klamra
3. Ogranicznik
4. Uchwyt pomocniczy
5. Powierzchnia antypoślizgowa
6. Poprzeczka zabezpieczająca
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Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji 
tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas 
użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


