
 - 1 -

BEST-SR100  Stół Roboczy 100kg
BEST-SR100P  Stół Roboczy 100kg Powiększony
BEST-SR100TW  Stół Roboczy 100kg Teleskopowy 
   Wielofunkcyjny

Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi
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Gratulujemy i dziękujemy,
że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego produktu, dając dowód na to, że nie 

akceptują Państwo żadnych kompromisów: Liczy się najwyższa jakość.
Poniższa instrukcja została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu 

Państwu jakości i wysokiej wydajności urządzenia.
Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej publikacji 
bez uprzedzenia w ramach ulepszania produktów.

Niniejsza instrukcja nie może być powielana w całości lub w części bez zgody 
producenta.
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1. Schemat montażu
1.1 Schemat montażu BEST-SP100 / BEST-SR100P
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1.2 Wykaz elementów BEST-SP100 / BEST-SR100P
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1.3 Schemat montażu BEST-SP100TW
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1.4 Wykaz elementów BEST-SP100TW
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2. Parametry techniczne

BEST-SR100 Stół Roboczy 100kg

Maksymalne obciążenie 100kg

Rozmiar profili metalowych 20x20mm

Blat roboczy płyta MDF

Rozmiar blatu roboczego 560x120x18mm

Wysokość stołu 76cm

Waga 4.6kg

BEST-SR100P Stół Roboczy 100kg 
Powiększony

Maksymalne obciążenie 100kg

Rozmiar profili metalowych 25x25mm

Blat roboczy płyta MDF

Rozmiar blatu roboczego 605x120x18mm

Wysokość stołu 76cm

Waga 6.5kg

BEST-SR100TW
Stół Roboczy 100kg 

Teleskopowy
 Wielofunkcyjny

Maksymalne obciążenie 100kg

Rozmiar profili metalowych 25x25mm

Blat roboczy płyta MDF

Rozmiar blatu roboczego 600x120x18mm

Regulowana wysokość 
stołu 84.5 – 124cm

Regulacja pochyłu stołu 7 ustawień (0-90°)

Waga 7.6kg
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3. Właściwości produktu
Wysokiej jakości stół roboczy do zastosowań w domu, obejściu, warsztacie, garażu czy 
prac rzemieślniczych.
Stelaż z profili zamkniętych zapewniających odpowiednią wytrzymałość.
Na blacie stołu roboczego podziałka centymetrowa oraz kątowa.
Niezależna regulacja obu części blatu pozwala na przymocowanie przedmiotów  
o nierównej płaszczyźnie.
Maksymalne obciążenia stołu 100kg.

4 Bezpieczne użytkowanie urządzenia
Przed pierwszym użyciem tego produktu prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej 
instrukcji obsługi oraz zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego 
użytkowania. Podczas pracy bezwzględnie przestrzegać wszystkich informacji podanych
w niniejszej instrukcji.

1. Przed każdym użyciem stołu roboczego upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe
są należycie dokręcone
2. Utrzymuj stanowisko robocze w czystości – nieporządek może być przyczyną wypadku.
3. Nie pozostawiaj narzędzi i innych materiałów na stole roboczym kiedy nie jest używany.
4. Nigdy nie stawaj, nie siadaj, nie klękaj na stole roboczym!
5. Nigdy nie używaj poprzeczek stołu roboczego jako drabiny!
6. Nigdy nie obciążaj stołu roboczego powyżej wartości wskazanej przez producenta.
7. Ciężkie elementy kładź na stole powoli i delikatnie
8. Podczas montażu upewnij się, że plastikowe nóżki są należycie zamontowane

OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem
Nigdy nie obciążać stołu roboczego powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości 
podanej przez producenta w parametrach technicznych.
Stół roboczy nie jest zabawką – nie może być używany do zabawy przez dzieci.
Stół roboczy nie może być używany jako drabina.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Stół roboczy może być wykorzystywana tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
Każde dalsze użycie wychodzące poza określony zakres zastosowania jest uznawane 
za niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia 
ciała i mienia wynikającego z tego tytułu odpowiedzialność ponosi użytkownik a nie 
producent.
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Częścią użytkowania zgodnie z przeznaczeniem jest również przestrzeganie wskazówek
bezpieczeństwa jak również wskazówek eksploatacyjnych zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Osoby, które obsługują i przeprowadzają prace konserwacyjne, muszą 
się zapoznać z instrukcją i zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach. Poza tym 
należy dokładnie przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu wypadkom. Należy również
postępować zgodnie z pozostałymi ogólnymi zasadami medycyny pracy i techniki 
bezpieczeństwa. Wprowadzenie zmian w maszynie wyklucza w całości odpowiedzialność
producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Mimo wykorzystywania zgodnie  
z przeznaczeniem pewnych czynników ryzyka nie da się w całości wykluczyć.

5. Instrukcja montażu
5.1 BEST-SR100 / BEST-SR100P
Krok 1. Obróć oba elementy blatu stołu (1) do góry nogami. Użyj wkrętów (2) do
dokręcenia podstawy nastawnej (3) do blatu stołu (1).
Krok 2. Użyj śrub (4), podkładek (5) i nakrętek (6) aby połączyć poprzeczki (7) z nogami 
(8). Uwaga! Nogi (8) oznaczone na rysunku słowem „FRONT” muszą być zwrócone w tę 
samą stronę.
Krok 3. Załóż plastikowe podkładki (9) na na nogi stelażu (8).
Krok 4. Dopasuj nogi do podstawy nastawnej (3) i po zrównaniu otworów montażowych
połącz elementy za pomocą śrub (10), podkładek i nakrętek (11). Dokręć śruby i nakrętki
za pomocą klucza i śrubokręta. Procedurę powtórz dla wszystkich 4 otworów 
montażowych.
Krok 5. Wybierz odpowiednie otwory w blacie roboczym do zamontowania zacisków  
(klinów 12)
Krok 6. Użyj śrub (4), podkładek (5) i nakrętek (6) aby połączyć poprzeczki (13)  
z nogami (8)

5.2 BEST-SR100TW
Krok 1. Montaż blatu roboczego 
Użyj wkrętów do dokręcenia podstawy 
nastawnej do blatu stołu z wycięciami 
skierowanymi do wewnątrz.

Użyj śrub (M8X14mm), nakrętek (M8xP1.2) i podkładek (16x8x1.2) aby 
połączyć prowadnicę ruchomą z podstawą nastawną.

Krok 2. Montaż nóg i poprzeczek stelażu
Użyj śrub (M6xP1x35mm), podkładek (13x6x1.2) i 
nakrętek (M6XP1) do połączenia poprzeczek oraz 
nóg stelażu. Użyj śrub (M5X12) podkładek (5x0.8) 
i nakrętek (M6XP1) aby połączyć poprzeczkę 
prowadnicy ze stelażem nóg
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Krok 3. Łączenie stelażu nóg z blatem roboczym
Rozstaw szeroko stelaż nóg tak, aby stał swobodnie następnie zablokuj 
zatrzaski na stelażu nogi.

Weź zmontowany blat roboczy, podstawy nastawne i prowadnice 
ruchome (z kroku 1), umieść na podłodze tak, aby prowadnice ruchome 
były w położeniu poziomym lub pod kątem 90°.

Weź zmontowane stelaże nóg, poprzeczki stelażu i poprzeczkę 
prowadnicy (z kroku 2), obróć do góry nogami i nasuń nogi stelażu na 
prowadnice ruchomą. Zabezpiecz połączenie blatu i stelażu nóg za 
pomocą spinki 8mm.

Krok 4.
Zamontuj plastikowe nóżki na nogach stelażu. Odwróć zmontowany stół 
roboczy, tak aby stał w należytej pozycji

Krok 5.
Wybierz odpowiednie otwory w blacie roboczym do zamontowania 
zacisków (klinów)

6. Czyszczenie
6.1 Do podstawowego czyszczenia wystarczy ścierka i woda z dodatkiem delikatnego 
środka czyszczącego (płyn do naczyń, mydło).
6.2 W przypadku silnego zabrudzenia należy stosować dostępny w handlu środek 
do czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych. Uwzględnić zalecenia producenta 
stosowanego środka czyszczącego.

7. Prawidłowa utylizacja produktu
Produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami 
z gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je 
odpowiedzialnemu recyklingowi. Należy skorzystać z systemów zbiórki 

lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, aby zwrócić 
zużyte urządzenie. Sprzedawca może odebrać ten produkt do recyklingu przyjaznego 
dla środowiska.
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urządzenia: ....................................................................................................

Nr fabryczny: ......................................................................................................................

Data sprzedaży: ...................................... Nr dowodu sprzedaży: ....................................

EWIDENCJA NAPRAW

Data 
przyjęcia

Data 
naprawy Opis wykonanej naprawy Pieczęć i podpis serwisu

..........................................................................
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

SERWIS CENTRALNY:

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel.: 89 642 97 34, fax: 89 642 97 35
serwis@pgn.com.pl

Lista pozostałych punktów serwisowych dostępna na stronie www.stayer.pl

Gwarant: Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o., www.pgn.com.pl
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urządzenia: ....................................................................................................

Nr fabryczny: ......................................................................................................................

Data sprzedaży: ...................................... Nr dowodu sprzedaży: ....................................

EWIDENCJA NAPRAW

Data 
przyjęcia

Data 
naprawy Opis wykonanej naprawy Pieczęć i podpis serwisu

..........................................................................
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

SERWIS CENTRALNY:

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel.: 89 642 97 34, fax: 89 642 97 35
serwis@pgn.com.pl

Lista pozostałych punktów serwisowych dostępna na stronie www.stayer.pl

Gwarant: Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o., www.pgn.com.pl

Data przyjęcia Data naprawy Opis wykonanej naprawy Pieczęć podpis serwisu

Ewidencja napraw

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urządzednia: ..............................................................................................................................

Rok produkcji: ....................................................................................................................................................

Data sprzedaży: ..................................................... Nr dowodu sprzedaży: .............................................

......................................................................
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

serwis@narzedziabest.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1. Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 6 (zwana dalej Gwa-
rantem), gwarantuje wysoką jakość i niezawodność urządzenia, na które została wydana niniejsza Karta 
Gwarancyjna.
2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu,
natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności:
- w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną Instrukcją Obsługi), instalacji,
konserwacji, magazynowania i transportu;
- wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i fizyczne;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
3. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na urządzenia na okres 12 miesięcy od 
dnia sprzedaży lub 24 miesiące w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
4. Gwarancją Północnej Grupy Narzędziowej Sp. z o.o. objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone do 
obrotu handlowego przez PGN Sp. z o.o.
5. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia, które przy używaniu go 
zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w instrukcji obsługi mogą zużyć się przed upływem 
gwarancji, w szczególności: filtry, paski, uchwyty wiertarskie, szczotki, przewody elektryczne, talerze szlifu-
jące i tarcze tnące, powłoki lakiernicze osłon, elementy gumowe lub gumowo-metalowe.
6. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów, będących należytą 
normalną obsługą eksploatacyjną.
7. Gwarant odmówi świadczenia gwarancyjnego, jeżeli:
- urządzenie było modyfikowane, naprawiane lub demontowane przez nieautoryzowany serwis,
- urządzenie było eksploatowane bez odpowiedniej konserwacji,
- urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie.
8. Gwarancja, której udziela Gwarant, nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub 
osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny uprawniony do gwarancji, a będące skutkiem wad 
urządzenia stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.
9. Podstawą do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej wraz z
dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna nie zawierająca numeru seryjnego, 
daty sprzedaży, numeru dokumentu sprzedaży, oraz pieczęci i podpisu sprzedawcy jest nieważna.
10. Uprawniony do gwarancji dostarcza wadliwe urządzenie do punktu zakupu lub do 
Serwisu PGN Sp. z o.o., ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 97 34, serwis@narzedziabest.pl. Wysyłka 
może odbyć się na koszt Gwaranta, po uzgodnieniu z Serwisem Centralnym PGN.
11. Gwarant zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urządzenia do serwisu. W przypadkach nietypowych czas naprawy może ulec wydłużeniu.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2007r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej.

GWARANCJA WAŻNA JEST Z PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ 

I Z DOWODEM ZAKUPU.

Uwaga!
Po zauważeniu zmiany w pracy narzędzia należy przerwać pracę i dostarczyć urządzenie do serwisu.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę praw gwarancyjnych.
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PRODUCENT

PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.

ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda

Tel. +48 89/6429700
Fax +48 89/6489701

e-mail. info@narzedziabest.pl
www.narzedziabest.pl

CENTRALNY SERWIS

ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda

Tel. +48 89/6429734
Fax +48 89/6429735

e-mail. serwis@narzedziabest.pl


