STÓŁ PIKNIKOWY PEMBRIDGE™
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE PERSONEL PRZECZYTA TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM
Proszę zapoznać się także z „Przepisami dotyczącymi obsługi z 1992 r.” podczas obsługi produktu i przedmiotów
przeznaczonymi do instalacji. Glasdon zaleca przeprowadzenie pełnej analizy BHP przed instalacją.

MODEL DOSTĘPU DLA WÓZKÓW
INWALIDZKICH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

WYMAGANE WYPOSAŻENIE:

POZYCJA 1 - Montaż poprzeczki i nóg
POZYCJA 2 - Montaż siedziska
POZYCJA 3 - Bloki pomocnicze
POZYCJA 4 - Wkręty do podkładów - M10 x 180 mm
POZYCJA 5 - Podkładka - M12 x Ø23mm
POZYCJA 6 - Nakrętka Nyloc - M10
POZYCJA 7 - Kapturkowa osłona zabezpieczająca przed otwarciem
POZYCJA 8 - Zakrętka zabezpieczająca przed majstrowaniem
POZYCJA 9 - Śruba z łebkiem sześciokątnym - M10 x 130 mm
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- Wiertarka akumulatorowa lub wkrętak Philips x 1
- 17 mm klucz nasadowy
x2
- drewniany młotek
x1

Stół

3

4
8

2
9
5
6
1

7

INSTRUKCJA SKŁADANIA

1. Ostrożnie zdejmij opakowanie ze stołu i palety.

2. Za pomocą wiertarki ręcznej lub śrubokrętu odkręć mocowania trzymające drewniane bloki
wspierające te zespoły podczas transportu. Zdejmij 2 x nakrętki skrzydełkowe przytrzymujące nogi
stołu do palety.
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3. Ostrożnie zdejmij przedmioty potrzebne do montażu poprzeczki i nóg (poz. 1), zestawy siedzisk
(poz. 2), klocki podporowe (Poz. 3) i pakiet mocujący z palety.
WAŻNE:
W przypadku ręcznego przesuwania paczki ze stołem zdecydowanie zalecamy, aby dla
modelu Enviropol ™ co najmniej pięć osób ustawiło stół w odpowiedniej pozycji. Dla modelu
Timberpol ™ zalecamy sześć osób.

4. Ostrożnie manewruj stołem piknikowym w wybranym miejscu, podnosząc stół z pozycji
oznaczonej na powyższej ilustracji.
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5. Umieść 4 x klocki podporowe (poz. 3) między dopasowaną poprzeczką a podłożem bezpośrednio
pod połączeniem z zakładką.

6. Przeprowadź montaż poprzeczki i nóg stołu (element 1) przez blat stołu i wsuń go w odpowiednie
połączenia na zakładkę dla zamontowanej dolnej poprzeczki. Należy uważać, aby poprzeczkę i nogi
stołu ustawić prawidłowo, z połączeniami na zakładkę skierowanymi w dół.
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7. Upewnij się, że poprzeczki są całkowicie zatrzaśnięte, delikatnie stukając poprzeczkę i nogi
u dołu młotkiem bezpośrednio nad blokami wspierającymi, aż wierzchołki poprzeczek będą
wypoziomowane.

8. Obróć nogi do pionu. Dopasuj otwory mocujące między szczytem nogi a spodem ramy stołu, stukając w podstawę każdej nogi, ustawiając ją w jednej linii. Usuń klocki podporowe.
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9. Przełóż śrubę mocującą M10 x 180mm (poz. 4) przez wspornik blatu stołu i wierzchołki nóg. Uważaj, aby
umieścić mocowanie w małym otworze, a nie w większym otworze. Zabezpiecz podkładką (poz. 5) i nakrętką
nyloc (poz. 6). Do dokręcenia nakrętek użyj klucza nasadowego 17 mm.

10. Dokręć mocowania na środku nóg. Umieść zespoły siedzeń (poz. 2) w pozycji jak pokazano na
obrazku. Wyrównaj cztery otwory w siedzeniu z otworami na końcach poprzeczki i nóg.
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11. Włóż 4 śruby M10 x 130 mm (poz. 9) przez siedzenie i poprzeczkę (może być wymagany młotek).
Zabezpiecz w tej pozycji za pomocą podkładki (poz. 5) i nakrętek nyloc (poz. 6). Użyj 2 kluczy nasadowych 17
mm, aby dokręcić wszystkie mocowania. Powtórz ten proces dla siedzenia naprzeciwko.

12. Załóż wypukłe, nasadzane na siebie zatyczki zabezpieczające (poz. 7) na nakrętki mocujące
nogę stołu w miejscu (z kroku 9). Na koniec załóż nasadkę zabezpieczającą na wcisk (poz. 8) do
mocowania siedziska (może być wymagany młotek). MONTAŻ ZAKOŃCZONY.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
POZYCJA 10 - Śruba kotwiąca samogwintująca M10 x 100 mm				
POZYCJA 11 - Podkładka - M12 x 23 mm			
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- Wiertarka udarowo-obrotowa				x 1
- Wiertło do muru 10 mm					
x1
- Klucz nasadowy 17 mm					
x1
- Pędzel do usuwania zanieczyszczeń / twarde włosie		
x1
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WYMAGANE WYPOSAŻENIE:

MINIMALNE WYMAGANIA
Jeśli nie ma odpowiedniej istniejącej bazy, to podstawa musi być mierzona według wymiarów
poniżej, z 200 mm grubości betonu na dobrze wzmocnionej podstawie.
Podstawa powinna być gładka (płynne wykończenie ),wypoziomowana i kwadratowa, a najlepiej
równa z otaczającym poziomem terenu.

1345mm
Fixing Centres
Środki
mocujące
1345 mm
1800mm
Overall
Table
Dimensions
1800 mm
ogólne
wymiary
stołu
2000mm betonowa
Concrete Base
Podstawa
2000 mm
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2000mm

1800mm

1345mm

WIDOK A

2000mm

1800mm

1345mm

WIDOK B

1345mm
Fixing Centres
Środki
mocujące
1345 mm
1800mm
Dimensions
1800
mmOverall
ogólneTable
wymiary
stołu
2000mm
Concrete2000
Basemm
Podstawa
betonowa

Aby uzyskać optymalną wydajność mocowania, zaleca się następującą procedurę.

Podstawa powinna być płaska, wykończona stalowymi pływakami, wypoziomowana i kwadratowa,
a najlepiej znajdująca się nieco powyżej otaczającego poziomu gruntu.
Betonowa podstawa powinna być co najmniej 25N / 20mm ekwiwalentem wytrzymałości BS. 5328,
sekcja 2, część 10, klasa C25.
Używając dostarczonego urządzenia jako szablonu, przewierć wszystkie 4 (patrz Widok A / B)
pozycje mocowania podstawy w każdego podnóża za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem o
grubości 10 mm do minimalnej głębokości 120 mm.
Dokładnie wywierć otwór za pomocą szczotki spiralnej i usuń cały kurz za pomocą pompy
wydmuchowej lub podobnej.
.

Włóż samogwintujące śruby kotwiące (poz. 10) i podkładkę (poz. 11) do wywierconego otworu i
dociśnij za pomocą gniazda i zestawu kluczy.
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WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ URZADZENIEM PRZECZYTAŁY PUNKTY WYMIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA
WRĘCZONA OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W INSTALACJĘ I UTRZYMANIE TEGO PRODUKTU.
UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.

PL
I PEMBRIDGE SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.
 alecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą
Z
części w razie potrzeby.
Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej
instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.
Wydanie 2 - 04/2019 - C000/0520 PL- 09B-048-33
© Glasdon Europe Sarl 12/2020
Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.
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