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STOJAN 
POWX075200 

1 URČENÉ POUŽITÍ 
Tento stojan je navržen jako podpěra pro všechny naše pokosové pily Powerplus a +/- 95 % 
ostatních pokosových pil na trhu.  

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní 
bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. 
Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny. 

2 OBSAH BALENÍ (OBRÁZEK 1) 
▪ Odstraňte veškerý obalový materiál. 
▪ Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). 
▪ Zkontrolujte úplnost obsahu. 
▪ Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství 

nevznikly během přepravy škody.  
▪ Uložte si obalový materiál na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby.  

Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu. 

VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní!   
Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení! 

1 × stojan na pokosovou pilu (1) 
4 × knoflík nastavení délky (2) 
2 × knoflík nastavení výšky (3) 
2 × podpěra obrobku (4) 

2 × konzola k montáži pily (5) 
4 × šroub, matice a podložka M6  
1 × návod 

Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého 
obchodníka. 

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ 
STROJE 

▪ Než přistoupíte k dalším krokům, přečtěte si a důkladně pochopte tento návod a návod 
k použití stroje, který používáte. 

▪ Před instalací stroje na stojan vždy stroj nejprve vypněte a odpojte ho od sítě. 
▪ Před uvedením do provozu připevněte stroj šrouby ke stojanu. 
▪ Nepoužívejte stojan na nerovném nebo nestabilním povrchu. 
▪ Na stojan nelezte, nesedejte na něj ani na něj nestoupejte. 
▪ Zabraňte přístupu dětí do pracovního prostoru. 
▪ Všechny spoje musí být pevné a díly dotažené. 
▪ Při používání nezapomeňte, že elektrické stroje nesmí být vystaveny dešti ani vlhkosti.  
▪ Při provozu elektrického stroje venku použijte prodlužovací přívod určený k venkovnímu 

použití. Tyto prodlužovací přívody jsou určené k venkovnímu použití a snižují nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.  

▪ Neupravujte stroj k účelu, ke kterému nebyl navržen.  
▪ Nepřekračujte maximální nosnost stojanu.   
▪ Nenechte děti hrát si se stojanem nebo na něm stát. 
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4 NÁVOD K SESTAVENÍ (OBRÁZKY 1–3) 
▪ Roztáhněte nohy stojanu a zajistěte je jisticími kolíky (obrázek 1). 
▪ Do boků stojanu zasuňte podpěry obrobku (4) (obrázek 2). 
▪ Na vodorovné podpěrné tyče namontujte konzoly k montáži pily (5) a spuštěním jisticích 

páček je upevněte (obrázek 3). 
▪ K montáži pily na konzoly (5) použijte dodané matice a podložky.  

5 JAK STOJAN VYROVNAT (OBRÁZEK 4) 
▪ Abyste nastavitelnou nožku (6) zasunuli, otáčejte jí ve směru otáčení hodinových ručiček. 

Vysunutí provedete otáčením proti směru hodinových ručiček. Nožku nastavujte tak dlouho, 
až je stojan vodorovně a všechny čtyři nohy se dotýkají země. Potom matici 
pevně dotáhněte. 

6 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Typ POWX075200 

Nastavení výšky  90–98,7 cm 

Nastavení délky  118,5–200 cm 

Nosnost 150 kg  
 
 


