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Montageanleitung 
Schritt 1:
Verbinden Sie die Teile, wie in der Gesamtabbildung 
dargestellt. Beginnen Sie damit das Gestell zu 
montieren.
Dabei legen Sie die Bodenplatte (10) auf den 
Rahmen (1).
Schritt 2:
Befestigen Sie dann die beiden Seitenwände.
Schritt 3:
Bereiten Sie dann die Montage der Deichsel vor. 
Nehmen Sie die Achse (3) und die Deichsel (13) 
und verbinden Sie beide Teile wie in der Abbildung 
dargestellt.
Schritt 4:
Fixieren Sie dann das komplette Teil bestehend aus 
der Deichsel und der vorderen Radachse unterseitig 
am Rahmen.
Stecken Sie hierfür das vordere Rohrstück des 
Rahmens in das Loch der Achse. Unterseitig 
wird dann die Deichsel mit der Sicherung für die 
Vorderachse am Rahmen befestigt.

Schritt 5:
Befestigen Sie nun die Räder (7) am Rahmen (1). 
Stecken Sie hierfür zuerst die Unterlegscheiben und 
dann die Räder auf die Achsen. Zum Schluss stecken 
Sie die Metallschutzkappen zur Befestigung von 
außen auf die Achsenenden.
Schritt 6:
Legen Sie nun die Holzvorder- und Rückwand 
(12) des Bollerwagens ein. Fassen Sie dafür in das 
Griffloch der Vorderbzw.
Rückwand und legen Sie die jeweilige Wand von 
oben in die Holzführungen ein.
Die schmale Seite muss nach unten zeigen. Hinweis: 
Front- und Rückenwand sind herausziehbar und 
daher nicht zum Festhalten konzipiert!
Schritt 7:
Überprüfen Sie noch einmal, ob alle Teile des 
Bollerwagens ordnungsgemäß fixiert sind. Hinweis: 
Wenn der Handwagen bzw. einzelne Teile defekt 
sein sollten, benutzen Sie diesen bitte nicht 
weiter. Am Bollerwagen dürfen keine Materialund 
Konstruktionsveränderungen vorgenommen werden.

1. Die Stangen durch den Stoff ziehen.
2. Die abgewinketten Stangen in die dafur vorgesehenen locher der Front -& Ruckwand des Boller 

wagens einhangen.
3. Die Front - & Ruckwand zusammen mit der plane wieder in der Bollerwagen einhangen - FERTIG!
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Szabó Viktor
1. lépés:
Csatlakoztassa az alkatrészeket a képen látható módon. Kezdje a keret összeállításával.
Helyezze az alaplapot (10) a keretre (1).
2. lépés:
Ezután rögzítse a két oldalpanelt.
3. lépés:
Ezután készítse elő a vonórúd szerelését. Fogja a tengelyt (3) és a vonórudat (13), és csatlakoztassa mindkét részt az ábrán látható módon.
4. lépés:
Ezután rögzítse a vonórúdból és az első kerék tengelyéből álló teljes részt a keret alsó részén.
Ehhez helyezze be a keret elülső csőszakaszát a tengely furatába. Ezután az első tengely rögzítőszerkezetével ellátott vonórudat az alsó oldalon lévő kerethez rögzítik.
5. lépés:
Most rögzítse a kerekeket (7) a kerethez (1). Ehhez először helyezze az alátéteket, majd a kerekeket a tengelyekre. Végül tegye a fém védősapkákat a tengelyek végére, hogy azokat kívülről rögzítse.
6. lépés:
Helyezze be a kézikocsi fa első és hátsó falát (12). Ehhez fogja meg az elülső vagy a fogantyú furatát
és helyezze be a megfelelő falat felülről a fa vezetőkbe.
A keskeny oldalnak lefelé kell néznie. Megjegyzés: az elülső és a hátsó panelek kihúzhatók, ezért nem úgy vannak kialakítva, hogy a helyükön rögzüljenek!
7. lépés:
Ellenőrizze újra, hogy a kézikocsi minden része megfelelően van-e rögzítve. Megjegyzés: Ha a kézikocsi vagy az egyes alkatrészek hibásak, kérjük, ne használja tovább. A kézikocsin semmilyen anyag- vagy szerkezeti változtatást nem lehet végrehajtani.
1. Húzza át a rudakat a szöveten.
2. Helyezze a ferde rudakat a ponyva elülső és hátsó falain a számukra biztosított lyukakba
tegye le a kocsit.
3. Az első és hátsó falat a ponyvával együtt akassza fel ismét a kocsiba - KÉSZ!
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