Brugervejledning
Trækvogn med tipfunktion HN 4485
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
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Læs alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før trækvognen tages i brug.
Trækvognen må ikke laste mere end 250 kg. Benyt ikke tipfunktionen med større vægt
end 100 kg.
Lad ikke børn bruge trækvognen uden instruktion. Vognen er ikke legetøj.
Fordel altid vægten jævnt på ladet.
Læg ikke ting på ladets plastikkanter.
Hvis nogle dele bliver ødelagt eller skadet, må vognen ikke bruges, før delene er udskiftet.
Brug ikke vognen på underlag, der kan ødelægge dæk eller slanger. Pump ikke dækkene
med større tryk end 30 PSI/2,1 bar.
Gem brugervejledningen!

SAMLEVEJLEDNING
Trækvognen skal samles. Kontroller, at alle dele er til stede, før du begynder at samle vognen.
Der skal bruges følgende værktøj til at samle vognen: Normal skruetrækker,
stjerneskruetrækker, topnøgler eller skruenøgler.

Trin 1

Saml forkonsollen med forrammen med
4 stk. M8x20 skruer, M8 låsemøtrikker og skiver.

Trin 2

Saml bagkonsollen med støttebøjler,
bagrammen og ladet med 4 stk.
rundhovede skruer M8x30,
M8 låsemøtrikker og store skiver

Trin 3

Trin 4

Saml låsen med ladet med 4 stk. M8x20 skruer,
M8 låsemøtrikker og store skiver.

Sæt ladet i tipposition. Fjern sideskruerne
fra indersiden af ladet. Tag forakslen og
rammen og skyd den ind over det beslag,
hvor skruerne er fjernet. Sæt sideskruerne
i igen, så de går igennem både lad og
ramme. Nu er forrammen, bagrammen og
ladet sat sammen.

Trin 5

Trin 6

Sæt hjulene på for- og bagaksel med
4 stk. M12 låsemøtrikker og skiver.

Saml håndtaget med gaflen med 1 stk.
M8x60 skrue, låsemøtrik og skive.

Brug af tipfunktionen

Sæt ladet tilbage i nederste
position

Træk tipudløserhåndtaget fremad. Herved
frigøres ladet fra rammen. Løft i udløserhåndtaget og løft ladet i tipposition.

Lad ladet gå tilbage til nederste
position. Kontroller, at udløserhåndtaget
er låst fast.

OVERSIGT OVER DELE

Stykliste
Lad (1)
Lås (1)
Forramme (1)
Bagramme (1)
Forkonsolenhed (1)
Bagkonsol (1)
Venstre bagbøjle (1)
Højre bagbøjle(1)
Håndtag (1)
Kobling (1)
Hjul (4)

Skrue M8x20 (4)
Rundhovedet skrue M8x30 (4)
Rundhovedet skrue M8x20 (4)
Rundhovedet skrue M8x60 (1)
Låsemøtrik M8 (13)
Låsemøtrik M12 (4)
Stor skive 8 mm (16)
Skive (5)
Skive 12 mm (4)

ADVARSEL:
Overskrid ikke max. lastekapacitet på 250 kg og max. last ved brug af
tipfunktionen på 100 kg!
Importeret af: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, 5220 Odense SØ
 Der tages forbehold for trykfejl.

