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Въведение
В това ръководство за експлоатация/върху устройството се използват следните пиктограми:
Внимавайте опората да стои сигурно

Прочетете ръководство за експлоатация!

и да не може да се преобърне.
Спазвайте предупрежденията и указанията за безопасност!

Използвайте изделието само върху,
твърди, равни повърхности.

Опасност за живота и опасност от
злополука за малки деца и деца!

В никакъв случай не използвайте
опората върху основи с наклон.

Никога не използвайте опората
като стълба или подобни.

Внимавайте краката да са напълно
разгънати и да са поставени
фиксаторите срещу разтваряне, когато
използвате опората.

Не използвайте тази опора като
ниско скеле.

Внимавайте основата да не е нито
влажна, нито мазна.

Внимавайте никога да не превишавате
допустимата носеща способност от 120 kg.

Осигурете работният плот срещу
приплъзване.

Никога не натоварвайте едностранно изделието.

Проверка на предпазното или
регулиращото устройство.

При повреди не използвайте повече
опората.

Сгъваема опора MB 120 KH
Q

Въведение

Преди първото използване се
запознайте с изделието. Прочетете
внимателно ръководството за
експлоатация и указанията за
безопасност.
Съхранявайте
грижливо
ръководството за експлоатация. При
предаване на изделието на трети лица
предайте и всички документи. Използвайте
изделието само както е описано и за
посочените области на използване.

q

Използване по
предназначение

Опората е предвидена като маса за слагане
на тапети или подобни за използване от
домашни майстори и за хоби. Не се допуска
качването върху опората или работния
плот. Други използвания или изменения на
изделието се считат не по предназначение
и крият значителни опасности от злополука.
За щети, които са възникнали поради
използване не по предназначение,
производителят не поема отговорност.
Изделието не е предназначено за
професионално използване.
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Въведение/Указания за безопасност

q

Обем на доставката

O

1 бр. сгъваема опора
1 бр. ръководство за експлоатация

Описание на частите

q

O

За целта вижте фигурата.

O

неплъзгаща се опорна повърхност
2 бързозатягащо приспособление
3 фиксатор срещу разтваряне
4 крака

q

Технически данни

O

Модел:
Размери:

MB 120 KH
96 x 86 cm
С регулиране на височината: 61-86 cm
Тегло:
6,3 kg
Макс. носеща способност: 120 kg

O

O

Указания за безопасност
СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ВСИЧКИ
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И
ИНСТРУКЦИИ!

O

O

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И
ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА
ЗА МАЛКИ ДЕЦА И ДЕЦА!
Не оставяйте никога деца без
надзор с опаковъчен материал. Има опасност
от задушаване от опаковъчния материал.
Децата често подценяват опасностите.
Пазете винаги децата далеч от изделието.
Опората не е играчка.

6

O

O

Проверявайте
опората
след
доставка
и
преди
всяко
използване, за да установите
състоянието и действието на
всички части. В никакъв случай не използвайте
изделието, когато е повредено. В противен
случай има опасност от нараняване.
Не използвайте повредена опора.
ВНИМАНИЕ! Не оставяйте
децата без надзор! Изделието не
е уред за катерене или игра!
Гарантирайте лица, особено деца, да не се
катерят върху или да се облягат на изделието.
Изделието би могло да изгуби равновесие и да
падне. Последиците може да са наранявания
и/или повреди.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ
НАРАНЯВАНЕ! Никога не
използвайте опората като стълба
или подобни.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ
НАРАНЯВАНЕ! Никога не се
качвайте на опората или работния
плот.
Внимавайте никога да не
превишавате
допустимата
носеща способност от 120 kg.
Внимавайте опората да стои
сигурно и да не може да се
преобърне. Последиците може
да са наранявания и/или повреди на
изделието.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПРИТИСКАНЕ!

При отваряне и затваряне на
опората внимавайте за пръстите си.
Използвайте изделието само върху,
твърди, равни повърхности. Върху
неукрепени и неравни повърхности –
като например чакълено покритие – може
да се стигне до приплъзване на товара.
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Указания за безопасност/Използване

O

O

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ
НАРАНЯВАНЕ! В никакъв случай не
използвайте опората върху основи с
наклон. Опората както и
евентуално лежащите отгоре изделия
могат да се преобърнат.
Внимавайте краката 4 да са напълно
разгънати и да са поставени
фиксаторите срещу

O

O

O

i

разтваряне,

когато използвате опората. Само така е
гарантирано сигурно положение.
При повредено предпазно и регулиращо
устройство или заваръчен шев не
използвайте повече опората.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ
НАРАНЯВАНЕ! Внимавайте
основата да не е нито влажна, нито
мазна. Опората може да се
приплъзне и да се преобърне.
Внимавайте изделията/работният плот
върху опорната повърхност 1

i

да не могат/може да се

O

O

Q

Разтворете напълно
краката 4 един от друг.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ
НАРАНЯВАНЕ! Внимавайте да са поставени
фиксаторите срещу

приплъзнат/-не. Евентуално ги фиксирайте.
Внимавайте да не натоварвайте
едностранно изделията.
В противен случай изделието би могло да изгуби
равновесие и да падне.
Отстранете всички замърсявания, например прясна
боя, мръсотия, масло или сняг върху опората.

разтваряне.

Само така е гарантирано сигурно положение.

Използване
i

Моля, вземете монтажните указания от
следните чертежи.
Указание: Опората има неплъзгаща се
опорна повърхност 1.

i

Проверете предпазните и регулиращи устройства
за правилно място.
Чрез бързозатягащото приспособление
опората може
да се регулира по височина.

БГ
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Използване
wendung / Reparatur, Wartung und Lagerung /Отстраняване/Информация

④

i

i

Q

i

i

Q

Поставете изделието, което ще се обработва,
върху опорната повърхност 1.
Указание: За дълги изделия използвайте 2
опори.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте изделията

Q

Информация

q

Гаранция

Получавате за това изделие 2 години гаранция от датата
на закупуване. Това важи само за първия купувач и не е
прехвърляемо. Моля, съхранявайте касовия бон като
доказателство. Гаранцията се отнася само за материални
и производствени дефекти и не важи за износващи се
части или за повреди от неправилно използване. При вина
на трети лица гаранцията става невалидна.

върху опорната повърхност да не
се приплъзнат.

Законните Ви права не се ограничават от тази

Затворете отново краката 4

гаранция.

когато не се нуждаете повече от опората.

Моля, при гаранционен случай се свържете по
телефона с центъра за обслужване. Само така
може да се гарантира безплатно изпращане на
уреда Ви.

Ремонт, поддръжка и
съхранение
Накарайте квалифицирано лице да извърши
ремонтите и работите по поддръжката по
опората.
Съхранявайте опората в сухо, затворено
помещение, когато не я използвате продължително
време.

Отстраняване

Опаковката и опаковъчният материал се състоят
само от екологично чисти материали. Те може да се
отстранят в местните съдове за рециклиране.
Моля, попитайте за валидните понастоящем мерки
за отстраняване за използваното изделие при
Вашата администрация на общината или града.

8

q

Производител/обслужване

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · 72074 Тюбинген, Германия
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · 67170 Бернолсайм, Франция
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · 6340 Баар, Швейцария

За по-нататъшна информация препоръчваме
раздела Обслужване/ЧЗВ на нашата начална
страница www.brennenstuhl.com
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