
 Návod k obsluze a montáži  
VOZÍK DVOUKOLOVÝ

S BANTAMOVÝMI KOLY
   

 

                                      
POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ! PŘED POUŽITÍM VÝROBKU 
PŘEČÍST NÁVOD ! Návod k obsluze uschovejte pro další použití !  
 

POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není 
určen na hraní!  
Tento výrobek není určen ke skladování ani převozu hořlavin nebo hořlavých 
materiálů.  
Při použití vozíku dbejte na dodržování bezpečnosti práce a pravidel silničního 
provozu, aby nedošlo ke zranění osob nebo jiným škodám na majetku a zdraví!  
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení 
zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!  



Tento výrobek je určen výhradně pro přepravu nákladů v privátních domácnostech a pouze pro ven -
kovní použití! Není určen pro komerční použití!

Nikdy neměňte nastavení výrobce a nezasahujte do konstrukce vozíku.

Vozík nikdy nepřetěžujte! Dbejte na rovnoměrné a bezpečné uložení nákladu, nenakládejte náklad do 
příliš velké výšky! V takovém případě může dojít k přetížení nebo ztrátě rovnováhy a následnému pře -
vrhnutí vozíku, což může způsobit vážná zranění nebo škody na majetku!

Během jízdy při snížené viditelnosti (za šera, ve tmě) vždy použijte světla a reflexní označení v souladu 
s platnými předpisy!

Výrobek není určen ke styku s potravinami ani není určen pro jejich přepravu nebo uskladnění.

Výrobek není určen k přepravě osob nebo živých zvířat ani pro podnikatelské či průmyslové účely.

Výrobek není určen dětem na hraní. Výrobek není určen ani jako dekorace uvnitř obytných budov. Výro -
bek je určen pouze k venkovnímu užití mimo obytné budovy.

VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PREČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE 
JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ!
Návod předejte každému dalšímu uživateli, aby byly tyto informace kdykoliv k dispozici!
VAROVÁNÍ! VÝROBEK NEPATŘÍ DO RUKOU DĚTEM!
VAROVÁNÍ! TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKOU ANI NENÍ URČEN NA HRANÍ! 
VAROVÁNÍ! NIKDY VE VOZÍKU NEPŘEVÁŽEJTE DĚTI NEBO JINÉ OSOBY!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUŽITÍ DLE PŘEDPISŮ

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti 
-

ných v zobrazení dílů v návodu k montáži - sestavení.

ROZSAH DODÁVKY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název Vozík dvoukolový s bantamovými koly

Velikost korby 600x400x250 mm

Max. nosnost 100 kg

VAROVÁNÍ! Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí ne -
bezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!



Uchovejte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze pro budoucí použití

Pozor nebezpečí poranění: Ujistěte se, že jsou všechny díly nepoškozené a odborně namontovány. Při 
neodborné montáži existuje nebezpečí poranění. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost a funkci. 

Pozor: Nenechávejte děti bez dozoru! Výrobek není hračka! Dbejte na to, aby osoby, obzvlášť 
děti, nelezly na výrobek anebo aby se na něm nevozily. Může dojít k převrácení výrobku nebo 

Pozor! Výrobek nestavte v blízkosti otevřeného ohně a ani výrobek nepoužívejte k převážení 

• Zkontrolujte vozík před každým použitím z hlediska jeho bezvadného stavu. Pokud byste zjistili 
nějaká poškození vozíku, nesmíte vozík používat!

• Vozík nikdy nezatěžujte nosným zatížením vyšším než je uvedeno v technických parametrech.

• Vozík používejte pouze na hladkém a rovném povrchu, ne na schodech nebo na spádovém terénu.

• Vždy se přesvědčte, že je náklad rovnoměrně rozložen na ložné ploše vozíku.

• Na bočnice nikdy nenakládejte přepravovaný materiál. Pokud rozměry přepravovaného materiálu 
přesahují ložnou plochu, pak takový předmět nepřepravujte. Vozík nepoužívejte pro přepravu materiá -
-lu, který může způsobit poškození částí vozíku, např. rámu, kol, atd.

• Po provedení montáže kontrolujte v pravidelných časových intervalech jednotlivá šroubová spojeni 
z hlediska jejich pevnosti.

• Pokud by bylo nutné uvolnit jedno nebo více šroubových spojení, musí se použít nové pojistné matice.

• Udržujte z dosahu dětí. Výrobek není hračkou.

• Výrobek skladujte mimo obytné části budov.

VAROVÁNÍ! Tento výrobek nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými 
či fyzickými schopnostmi, dále osobami, které nemají s provozem výrobku zkušenosti, pokud 
nepracují pod dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné používání zařízení. Výrobek 
nepoužívejte pokud jste unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

Děti si nesmí s výrobkem hrát!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Z důvodů zachování dlouhé životnosti doporučujeme vozík skladovat v suchém, větraném a zabezpe -
čeném - uzavřeném prostoru (sklep, garáž, zahradní domek). Vozík neskladujte v obytných částech 
budov. Před uskladněním vozíku, zvláště pak před delším uskladněním - zejména mimo sezónu zkon -
trolujte a ošetřete spoje a pohyblivé části vhodným mazivem nebo konzervantem.

Před uskladněním vozíku vždy zkontrolujte, že je vozík řádně vyčištěný. Pro prodloužení životnosti 

po jakoukoliv dobu. Doporučujeme použití vhodné ochranné plachty. I když je vozík chráněn ochran -
nou plachtou musí být pravidelně kontrolován, protože na vozík může působit vlhkost nebo konden -
zace, která může mít za následek jeho poškození a vznik koroze. V takovém případě bude nutné vozík 
vysoušet včetně ochranné plachty. 

Šetrným a ohleduplným použitím výrazně prodloužíte životnost vozíku. Výrobce doporučuje čistit 

hadříkem a mýdlovou vodou. Nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva, které mohou trvale poško -
dit povrch vozíku. Je možné, že se na zbytcích neodstraněného odpadu může tvořit plíseň. Tato plíseň 
musí být odstraněna horkou mýdlovou vodou!

Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů. Mechanismus vozíku a šroubové spoje ošetřujte vhodným 
mazivem a konzervantem (olej, mazací tuk) proti vzniku koroze. Na místech, kde došlo k poškození 
vozíku, korozi, odření apod. ošetřete vhodnou barvou nebo nátěrem.

SKLADOVÁNÍ

ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční 
opravy, kontaktujte svého prodejce.

KONTAKTNÍ  ÚDAJE  A SERVIS

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnoce -
ní nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřed -
nictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných 
předpisů! V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály 
nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo 
spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepo -
škozujícímu životní prostředí.



Montáž vozíku proveďte dle vyobrazení v návodu k montáži. Po montáži zkontrolujte každé šroubové 
spojení z hlediska jeho pevnosti a utažení jednotlivých dílů. Pokud jsou některé díly poškozeny nebo 
nejsou kompletní vozík nesestavujte a ani jej nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté mů -
žete začít vozík používat. Některé části výrobku mohou mít ostré hrany, což může způsobit zranění. 
Proto buďte velmi opatrní při manipulaci s jednotlivými díly vozíku. Výrobce doporučuje používat při 
montáži ochranné rukavice.

1.  přimontujte 2 ks dlouhých bočnic na spodní základnu vozíku po stranách pomocí 4 ks šroubů 
M6x55 a matic

2.  přimontujte zadní (krátkou) bočnici na základnu pomocí 1 ks šroubu M6x55 a matice

3.  přimontujte přední (krátkou) bočnici na základnu pomocí 1 ks šroubu M6x55 a tento šroub také 
použijte k ukotvení spodní patky vozíku.

4.  na základnu poté připevněte druhou stranu patky pomocí šroubu M6x35 a matice.

5.  poté k sobě smontujte 2 ks krátkých bočnic a 2 ks dlouhých bočnic pomocí šroubů M6x55

6.  následně přimontujte sklopnou osu rukojeti pomocí 2 ks šroubů M6x55 a 2 ks čepů ve tvaru „D“. 
Ujistěte se, že jsou čepy ve tvaru „D“ umístěny na koncové části rukojeti tak, aby je bylo možné použít 
jako osu pro sklopení rukojeti v případě potřeby.

7.  následně na základnu nasaďte a přimontujte kola.

Seznam dílů:
Šroub + matice: M6x55 - 12 ks

Šroub + matice M6x35 - 1 ks

„D“ čep - 2 ks

POZNÁMKA:

Výjímutím pojistného čepu je možné sklopit rukojeť vozíku, pro uskladnění nebo převoz apod.

Při sklápění rukojeti buďte opatrní aby nedošlo ke skřípnutí prstů apod.

Ukázka sklopení rukojeti

MONTÁŽ




