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TRANSPORTOWY WÓZEK OGRODOWY
model: GC-018 

Instrukcja obsługi

 
Dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi  
i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne elementy.

Sposób użycia mechanizmu wywrotu:
Plastikową skrzynię można wywracać (przechylać). Gdy zaistnieje potrzeba wywrotu skrzyni, należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. Pociągnij uchwyt mechanizmu blokującego (H), zwolnij zatrzask i unieś skrzynię.

Przywracanie skrzyni do pozycji wyjściowej:
Powoli przechyl skrzynię w dół i lekko dociśnij. Pociągnij za uchwyt (H) i zatrzaśnij zamek w otworze (D).

Elementy wózka:
Przed rozpoczęciem montażu tego produktu należy upewnić się, że mamy do dyspozycji wszystkie elementy z poniższej listy: 
A - plastikowa skrzynia 75 l (1x)
B - oś tylna (1x)
C - oś przednia (1x)
D - mechanizm skrętny osi przedniej (1x)
E - podpórka tylna (1x)
F - podpórka tylna (1x)
G - uchwyt mechanizmu wywrotu z zamkiem (1x)
H - koło pompowane (4x)
I - dyszel z uchwytem (1x)
J -  rama mechanizmu wywrotu (1x)
a - śruby z łbem sześciokątnym (2x 24 mm)
b - śruby z łbem kulistym (14x 22 mm)
c - nakrętka (17x 13 mm)
d - podkładka (17x 16 mm)
e - nakrętka (4x 19 mm)
f - podkładka (4x 24 mm)
g - śruba z łbem kulistym (1x 65 mm) 
 
Wskazówka: Montaż może wykonać jedna osoba.
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Narzędzia wymagane podczas montażu: Duży śrubokręt płaski, duży śrubokręt krzyżowy, klucz nastawny lub zestaw kluczy nasadowych.

 
 

PL

A

B
C

D

E
F

G

H

H

H

H

I

J

H

D



PL -2-                                                   Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl

Montaż wózka:  
1) Postaw plastikową skrzynie dnem do góry 
na płaskiej powierzchni i przygotuj się do 
rozpoczęcia montażu.

2) Przymocuj oś tylną (B) do skrzyni  
(A) za pomocą 2x śrub (b), 2x podkładek 
(4) i 2x nakrętek (c).

3) Przystaw tylne podpórki, elementy (E) i (F) do osi 
tylnej i przymocuj je do skrzyni za pomocą 4x śrub 
(b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c).

4) Przymocuj uchwyt mechanizmu wywrotu 
z zamkiem (G) do skrzyni (A) za pomocą  
4x śrub (b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c). 
2x od góry i 2 x od strony czołowej.

5) Przymocuj oś przednią z mechani-
zmem skrętnym (C/D) do ramy mecha-
nizmu wywrotu (J) za pomocą 2x śrub 
(b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c).

6) Przymocuj mechanizm wywrotu i podwozie 
(C/D/J) do przedniej części skrzyni (A) za pomocą 
2x śrub (b), 2x podkładek (4) i 4x nakrętek (c) tak, 
jak to pokazano powyżej.

7) Przymocuj 1x koło (H) do jednej z osi  
na obu elementach (B/C) za pomocą  
1x podkładki (f ) i 1x nakrętki (e).

8) W podobny sposób przymocuj 
pozostałe 3 koła.

9) Przymocuj dyszel z uchwytem (I) za pomocą 
nakrętki (c), podkładki (d) i śruby (g) do elementu 
(C/D) tak jak to pokazano powyżej.

10) Upewnij się, że wszystkie śruby  
i nakrętki są na swoim miejscu i czy  
są prawidłowo dociągnięte.

11) Sprawdź czy koła są prawidłowo  
napompowane (ciśnienie max. = 30 PSI).

12) Wózek ogrodowy obecnie jest  
już kompletny i gotowy do użycia.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. 
Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek 
zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Instrukcji obsługi Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano 
się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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