
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Houten Werkbank
WB1490

WB1490



Welkom bij Lumberjack! 

Geachte klant, wij feliciteren u met uw aankoop. 

Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, vragen wij u om deze 
gebruikershandleiding goed door te nemen. 

U ontvangt hier alle informatie die nodig is om het product veilig te gebruiken 
en die een lange levensduur van het product garandeert. 

Houd u aan de veiligheidsinformatie en -instructies in deze 
gebruikershandleiding. 
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WAARSCHUWING 
Lees alle veiligheidswaarschuwingen 
en alle instructies. Het niet opvolgen 
van de waarschuwingen en 
instructies kan leiden tot ernstig 
letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en 
instructies voor toekomstige referentie.

a) Overschrijd het maximale gewicht 
voor de werkbankplanken en -laden niet. 
Wees bewust van dynamisch laden! 
Een plotselinge beweging van de lading 
kan kortstondig een overmatig belasting 
creëren en dit product beschadigen.

b) Gebruik alleen op een vlakke en 
harde ondergrond die geschikt is om de 
Werkbank en alle item (s) geplaatst op 
werkbank te dragen. Verdeel gelijkmatig
de lading op de tafel om kantelen te 
voorkomen.

c) Alleen gebruiken zoals bedoeld. 
Gebruik geen werkbank om een   taak uit 
te voeren waarvoor het niet is 
ontworpen.

d) Alleen voor gebruik binnenshuis.

e) Monteer alleen volgens deze 
instructies. Onjuiste montage kan gevaar 
opleveren.

f) Draag een door ANSI goedgekeurde 
veiligheidsbril en zware werkhand-
schoenen tijdens montage en
gebruik.

g) Houd de werkruimte schoon en goed 
verlicht.

h) Houd omstanders uit de buurt tijdens
het in elkaar zetten.

i) Monteer de werkbank niet wanneer u 
moe bent of onder de invloed van 
medicijnen 

j) Dit product is geen speelgoed. Sta 
kinderen niet toe om kinderen met de 
bank te laten spelen. 

k) Inspecteer de werkbank voor elk 
gebruik; gebruik de werkbank niet als er 
onderdelen los zitten of zijn beschadigd.
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Productdetails

Specificaties:

Bankschroefcapaciteit: 17,8 cm

Draagvermogen bovenste plank: 113 kg

Draagvermogen van de lade: 11 kg

Draagvermogen onderste plank: 90 kg

Binnenmaat lade:
L 320 mm X B 315 mm X H 70 mm

Afmetingen (inclusief bankschroef):
L 1490 mm X B 620 mm X H 860 mm

 

Kenmerken

1. Zijplanken (1x)
2. Zijplanken (1x)
3. Poot (2x)
4. Onderste plank (1x)
5. Verloop van lade (2x)
6. Tafelblad (1x)
7. Lade (1x)
8. Bankschroef (2x)
9. Bouten (4x)
10. Bout voor bevestigen 1 & 2 & 3 (4x)
11. Bout voor bevestigen 3 & 6 (4x)
12. Schroef (20x)
13. Inbussleutel (1x)
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MONTAGE INSTRUCTIES

Montage

1. Leg de twee poten (3) op de grond 
en verbindt ze met een plank (1)

2. Leg de onderlegger/plank (4) in de 
 gleuf op de poten aan beide kanten.
    

3. Leg het tafelblad op de grond met de 
onderkant naar boven en til het onderstel 
op het tafelblad. Gebruik de schroeven 
(12) om de ladegeleiders te 
bevestigen. 

4. Schuif de lade (7) in de ladegeleiders
 (5)

Sleuf

5. Neem de bankschroef, plaats de drie 
staven in de drie gaten and draai de 
bankschroef vast met de hendel. 
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MONTAGE INSTRUCTIES / GEBRUIK

8. Plaats de aambeeldpennen in de 
gaten op het tafelblad zoals afgebeeld.

Gebruik

1 . Pennen en bankschroef kunnen 
een plaat klemmen

2. Gebruik de bankschroef om een plank 
te klemmen

3. Gebruik de 4 pennen om een plank 
vast te houden

5. Neem de bankschroef, plaats de drie 
staven in de drie gaten and draai de 
bankschroef vast met de hendel. 

Tip: Als de houten staven niet makkelijk 
glijden, gebruik dan een stuk (hard) 
kaarsvet om ze te smeren. Hetzelfde 
geldt voor de houten ladesleuven.
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VOORBEELDEN
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ONDERDELENLIJST

No.  Onderdeel                         No.  Onderdeel
1.     Plank                                 6.    Lade     
2.     Plank                                 7.    Bankschroef
3.     Poot/Onderstel                  8.    Pennen/Bouten
4.     Onderleg plank                  9.    Houten pen
5.     Tafelblad

Lumberjack Tools (Nederland)
Importeur Hobo Tools

Leerlooierij 7 •  4651SM • Steenbergen (NB)
T: +31(0)167-562177 / +31 (0)6 51841304

info@hobotools.com 

www.hobotools.nl   •   www.lumberjack-tools.nl
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