
PRZEZNACZENIE, ZASTOSOWANIE

Taczka ogrodowa ocynkowane jest lekką taczką ogrodniczą z misą z blachy tłoczonej przeznaczona jest do indywidualnego 
użytku w ogrodzie przydomowym. Służy do transportu liści, torfu, próchnicy, kory, kompostu, materiału roślinnego itp. 
Produkt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem!

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1. Zawsze używać rękawic ochronnych!
2. Zwracać szczególną ostrożność na zachowanie bezpiecznej odległości przemieszczanej taczki, a zwłaszcza 
 rękojeści, od otaczających przedmiotów lub konstrukcji! Chronić dłonie przed przytrzaśnięciem!
3. Nigdy nie użytkować taczki na stromych stokach, stromych podjazdach itp!
4. Zabrania się przewożenia taczką ludzi i zwierząt oraz siadania bądź stawania na misie lub ramie!
5. Taczki nie mogą użytkować osoby nieletnie oraz nietrzeźwe!
6. Przewożony ładunek nie może wystawać poza zewnętrzną krawędź misy! (z przodu misy, nad kołem powinno 
 znajdować się około 2/3 wagi całego ładunku).
7. Nigdy nie zostawić taczki na pochyłościach, w przejściach, drogach, w ciągu dróg ewakuacyjnych itp!
8. Nigdy nie przewozić ładunku o wadze przekraczającej dopuszczalną! Przeciążenie taczki może spowodować 
 trwałe odkształcenie misy lub ramy!
9. Podczas transportu zawsze zachować ostrożność i sprawdzać ciśnienie w ogumieniu!
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
TACZKA OGRODOWA OCYNKOWANA 75L

Proszę o zapoznanie się z instrukcją.
Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość!



MONTAŻ
Taczka dostarczana jest w formie rozłożonej z przeznaczeniem do samodzielnego montażu i składa się z trzech elementów: 
misy ,ramy wraz z zestawem elementów połączeniowych i koła.

Jako miejsce montażu wybrać poziome i twarde podłoże. Niedopuszczalny jest montaż na podłożu trawiastym ze względu 
na ryzyko błędnego montażu konstrukcji bądź zagubienie elementów. Zalecana jest obecność dwóch osób dla ułatwienia 
montażu Niezbędne narzędzia: klucze monterskie (niezałączone).

Spis elementów (zgodnie ze schematem):

1. Misa ze stali ocynkowanej 0,5mm - 1szt (3)
2. Rama stalowa prawa zakończona uchwytem z tworzywa - 1szt (1)
3. Rama stalowa lewa zakończona uchwytem z tworzywa - 1szt (2) 
4. Koło pompowane 10” x 3.50-4( felga, opona, śruba, tulejka, nakrętka) - 1szt (4), (5)
5. Śruby mocujące misę - 6szt
6. Podkładki śrub mocujących misę - 6szt
7. Nakrętki śrub mocujące misę - 6szt

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, nie powodując pogorszenia parametrów 
technicznych, które nie będą widoczne w instrukcji.

W pierwszej kolejności należy dokręcić nakrętki ręcznie a następnie kluczem (niezałączone). Po upływie 2-3 dni 
użytkowania ponownie sprawdzić stopień dokręcenia wszystkich śrub za pomocą kluczy i w razie potrzeby dokręcić! Po 
montażu konstrukcji taczki sprawdzić ciśnienie w ogumieniu przy nieobciążonej misie. W razie potrzeby dopompować 
pompką ręczną do ciśnienia maks. 1.8bar.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Taczki należy przechowywać taczki w stanie nieobciążanym, w suchym pomieszczeniu w temperaturze 0-40stC.
Nie przechowywać taczek na zewnątrz, zaleca się przechowywanie w pozycji odwróconej kołami do góry.

Do obowiązku użytkownika należy regularna konserwacja taczki!

Po każdorazowym użyciu taczki należy usunąć resztki przewożonego ładunku: za pomocą szczotki lub przemycia silnym 
strumieniem wody. Następnie taczkę należy całkowicie oczyścić i osuszyć na pomocą kawałka suchego materiału np. 
szmaty bawełnianej. Po zakończeniu pracy zaleca się przetarcie misy i ramy za pomocą materiału nasączonego olejem 
mineralnym lub impregnatem do metalu. Konserwacja olejem jest wymagana zawsze przed dłuższym przechowywaniem 
taczki.

DEMONTAŻ I KASACJA
Po zakończeniu okresu całkowitego użytkowania bądź gdy zostaną zauważone błędy konstrukcji np. korozja lub 
deformacja misy, taczkę należy złomować. Elementy plastikowe i metalowe nadają się do ponownego przetworzenia.
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