
 

 

 

 

 Használati útmutató  

Összehajtható molnárkocsi 60kg 
 

Rend. sz. 1681945 
 

Rendeltetésszerű használat 
 

A termék max. 60 kg teher szállítására alkalmas.  
 
Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni.  Ha a terméket a 
megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat.  Olvassa át figyelmesen a használati 
útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval 
együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 
 
 

A szállítás tartalma 
 

• Molnárkocsi 
 

• használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy 
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, 

amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.  
 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 
szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az 
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is.  

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek kezében  

veszélyes játékszerré válhatnak. 
 

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős 
rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldőszerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha már nem lehetséges a biztonságos használat, ne használja   

tovább a készüléket, és akadályozza meg a felügyelet nélküli használatát. A 

biztonságos használat  

már nem garantált, ha a termék: - látható sérülésekkel 

rendelkezik, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, 
vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 

• Vigyázat, sérülésveszély! Ne emeljen túl nehéz terheket. A túl erős testi 
megterhelés sérüléseket okozhat.  

• Ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a maximális terhelési súlyt, lásd a 
"Műszaki adatok" fejezetet.  

• A molnárkocsi megterhelésénél figyeljen mindig az egyenletes terhelésre.  Egyoldalú 
terheléssel a molnárkocsit esetleg fel is boríthatja.  

 

Ez balesethez és sérüléshez vezethet. 
 

• A molnárkocsi maximálisan 60 kg teherre van méretezve. Ez nem lehet pontszerű 
terhelés, (pl. igenkicsi, viszont nagy súlyú, ill. igen kis felfekvő felületű tárgyak), 
mivel ezeknél a szállítóeszköz deformációja következhet be. 

 

• Helyezze el a szállítandó tárgyakat úgy, hogy lehetőleg a molnárkocsin központosan 

helyezkedjenek el   

(a szállítandó tárgy súlypontját figyelembe kell  venni, hogy a felborulás veszélyét 
elkerüljük). Ügyeljen arra, hogy a teher (a talaj adottságaitól függően) a kocsi 
mozgásából adódó rezgésektől ne tolódhasson el.  Rögzítse a terhet egy vagy 
több feszítő hevederrel. 

• Vizsgálja meg a molnárkocsit minden használat előtt károsodás szempontjából.  
 

• Ha a molnárkocsit egy járműben szállítja, azt ott megfelelően biztosítani és 
rögzíteni kell. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

 
 

Üzembe helyezés 
 

a) Használat előtt  
• Hajtsa a felfekvési szöget lefelé.  A kerekek automatikusan oldalra hajlanak ki. 
• Nyomja a piros és a fekete markolatot össze, majd mindkét markolatot húzza felfelé.  

Legyen biztos abban, hogy a teleszkóp-cső bekattan.  
 

b) Használat után   
• Nyomja a piros és a fekete markolatot össze majd mindkét markolatot tolja lefelé.  
• Hajtsa a felfekvési szöget felfelé.  A kerekek automatikusan befelé fordulnak.  
 

Kezelés 
 

• Állítsa a molnárkocsit szilárd és egyenes felületre. Ügyeljen arra, hogy a  

molnárkocsi ne tudjon magától elgurulni.  
 

• Terhelje meg a kocsi felfekvési szögét.  Ügyeljen arra, hogy a terhelés egyenletesen és 
biztonságosan történjen.  A tehernek nem szabad elcsúsznia. Biztosítsa a terhet feszítő 
hevederrel, ha szükséges.  

• Hajlítsa a kocsit lassan, hogy könnyen tudja mozgatni, és vezérelni.  Vigyázzon arra, hogy 
a terhelés ne legyen túl nehéz.  

• A mozgatás után lassan és óvatosan állítsa le a kocsit, annak elkerülésére, hogy a teher 

leállásnál a felfekvési szögről lecsúszik.  
 

Ápolás és tisztítás 
 
• Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószert vagy oldószert, 
• Használjon egy nedves ruhát és szükség szerint enyhe mosószert a termék tisztításához.  
 

Eltávolítás 
 
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 
 

Műszaki adatok:  
 

Anyag............................................................ Aluminium, PP 
 

Terhelési súly............................... max. 60 kg 
 

Kerék átmérő........................................ 125 mm 
 

Felfekvési szög................................ 385 x 280 mm 
 

Méretek 400 x 55 x 640 mm (összehajtva) 
 

400 x 410 x 995 mm (kinyitva) 
 

Súly................................................. 2,9 kg  
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