MEG51

KIPSILEVYKÄRRY

Käyttöohje
Alkuperäisten ohjeiden käännös

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEÄÄ
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ
LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN.
PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
JOHDANTO
Tämä levykärry on suunniteltu erityisesti kipsilevyjen kuljettamiseen, mutta se on erinomainen apuväline myös
muiden isokokoisten tai raskaiden rakennusmateriaalien kuten paneelilevyjen, laminaattilevyjen, ovien yms.
siirtämiseen. Laitteessa on kaksi kääntyvää pyörää ja kaksi jarrulla varustettua pyörää.
TEKNISET TIEDOT
Max. kapasiteetti
Lavan koko
Kokonaismitat
Pyörät
Paino

800kg
105x30cm
118x55x117cm
∅ 200mm
39kg

VAROITUKSET
-

Lue ja sisäistä kaikki varoitukset ja ohjeet ennen laitteen käyttöä.
Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta.
Noudata erityistä varovaisuutta aina laitetta käyttäessäsi.
Kipsilevykärryn max. kapasiteetti on 800kg. Älä koskaan ylitä tätä kapasiteettia.
Tämä kipsilevykärry on suunniteltu ainoastaan kuljettamiseen. Sitä ei saa käyttää pitkäaikaiseen kuorman
kannattamiseen tai säilyttämiseen.
Tarkista laite silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa.
Älä koskaan käytä laitetta pehmeällä, kaltevalla tai epätasaisella alustalla. Laitetta saa käyttää ainoastaan
kovalla ja tasaisella alustalla, joka pystyy kannattamaan kuorman painon.
Lastaa kuorma aina huolellisesti ja vakaasti tasapainoon, ettei kuorma pääse kaatumaan kuljetuksen aikana.

-

Kuorman lastauksen ja kuljetuksen aikana ei lähettyvillä saa olla muita ihmisiä.
Lastattua laitetta ei saa jättää ilman valvontaa.
Ennen kuin alat kuljettaa kuormaa, etsi kahvasta huolellisesti turvalliset työntökohdat, joissa sormesi eivät
voi jäädä vahingossa puristuksiin kuorman ja kahvan väliin – vakavan vahingon vaara.
Älä koskaan yritä kuljettaa kuormaa yksin. Kuorma tulee kuljettaa aina kahden ihmisen toimesta.
Mikäli kuorma alkaa kaatua, älä yritä estää sitä kaatumasta vaan kiirehdi välittömästi pois alta.
Älä muuta laitteen rakennetta tai toimintaa millään tavoin. Kaikenlaisten muutosten teko on ehdottomasti
kielletty.
Näiden varoitusten tai ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoihin.

VAROITUS: Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia
vaarallisia olosuhteita ja vaaratilanteita, joita voi esiintyä. Terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voi
sisäänrakentaa mihinkään laitteeseen. Siksi käyttäjän on itse tarjottava nämä tekijät.
KOKOAMINEN
Osaluettelo
1
Kannatinputki
2
T-putki
3
L-putki
4
Lava/taso
5
Kääntyvä pyörä
6
Aluslevy
7
M10 pultti
8
Lukitustappi
9
Jarrullinen pyörä
10 Mutteri

1 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl
2 kpl
16 kpl
16 kpl
2 kpl
2 kpl
2 kpl

Kokoaminen
1. Asenna 4 pyörää lavaan aluslevyillä ja
M10 pulteilla kuvan mukaisesti (2 kääntyvää pyörää toiseen päähän, ja 2 jarrulla
varustettua pyörää toiseen päähän).
2. Kiinnitä T-putki ensin L-putkeen ja tämän
jälkeen kannatinputkeen. Toista sama
toiselle T- ja L-putkelle.
3. Sovita putki-kokoonpano kaikkiin lavassa
sijaitseviin putkiin samanaikaisesti.
4. Ruuvaa mutterit L-putkiin.
5. Aseta lukitustapit paikoilleen reikien läpi
kuvan mukaisesti.
6. Kiristä kaikki kiinnikkeet huolellisesti ja
tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisin
väliajoin vahinkojen välttämiseksi.
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MEG51

DRYWALL CART

Instruction manual
Original manual

Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.

IMPORTANT
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.
USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE USE.
INTRODUCTION
This drywall cart is specifically designed for transporting drywall panels, but it is an excellent tool also for hauling other large-size or heavy construction material such as paneling boards, laminate boards, doors etc. The
cart has two swivel castor wheels and two wheels with brake.
TECHNICAL DATA
Max. capacity
Deck size
Overall dimensions
Wheels
Weight

800kg
105x30cm
118x55x117cm
∅ 200mm
39kg

WARNINGS
-

Read and understand all warnings and instructions before use.
Children or disabled people are not allowed to use the cart.
Extreme caution should be followed when using this cart.
Max. capacity of this drywall cart is 800kg. Never exceed this capacity.
This drywall cart is designed only for transporting. Do not use it for prolonged supporting works or storing.
Visually inspect the cart before each use.
Do not use the cart on soft, inclined or uneven surfaces. The cart must only be used on hard and level
surfaces which are capable of sustaining the load.
Always pile up the load carefully so that it is stable, in perfect balance and cannot fall down or overturn
during transport.
No persons are allowed to be near during loading or transporting the cart.

-

Do not leave a loaded cart unattended.
Before transporting the load, carefully check for safe hand grip where your fingers will not be pinched between the load and the cart by accident – risk of serious injury.
Never try to transport the load by yourself. Two persons should always transport the load together.
If the load starts to overturn, do not try to prevent it from falling - immediately hurry away from under the
falling load.
Do not modify the cart’s structure or operation in any way. All modifications are strictly forbidden.
Failure to follow these warnings or instructions may result in personal injury and/or property damage.

WARNING: The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and
caution are factors which cannot be built into any product, but must be supplied by the operator.
ASSEMBLY
Part list
1
Support tube
2
T-tube
3
L-tube
4
Deck/platform
5
Swivel castor wheel
6
Washer
7
M10 bolt
8
Lock pin
9
Castor wheel with brake
10 Nut

1 pc
2 pcs
2 pcs
1 pc
2 pcs
16 pcs
16 pcs
2 pcs
2 pcs
2 pcs

Assembly
1. Install 4 wheels on the deck with washers and M10 bolts as in the picture (2
swivel castor wheels on one end, and 2
wheels with brake on the other end).
2. Attach T-tube to L-tube first and then to
the support tube. Repeat for the other Ttube and L-tube.
3. Slide the tube-assembly into all tubes on
the deck at the same time.
4. Screw nuts on the L-tubes.
5. Install the lock pins through the holes as
in the picture.
6. Tighten all fasteners carefully. Regularly
check their tightness in order to avoid
accidents.
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