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 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Składana torba na zakupy to nieoceniona pomoc w codziennych zakupach. Dzięki wyposażeniu w 
kółka, wygodne stopki oraz rączkę, staje się doskonałym wózkiem na zakupy, który ułatwia 
doniesienie ciężkich zakupów do domu oraz odciąża nasz kręgosłup. Torba jest niezwykle lekka i 
kompaktowa. Można ją złożyć i łatwo rozłożyć - z łatwością dostosujesz ją do swoich potrzeb.

UWAGA: Kółka do torby należy zamontować samodzielnie! Podczas transportu w ich miejscu 
znajdują się plastikowe zaślepki zabezpieczające, które należy usunąć i zastąpić kółkami z 
zestawu.

Cechy produktu:

• Wygodny wózek na zakupy, wyposażony w solidne kółka, co znacznie odciąży Twój 
kręgosłup i ułatwi doniesienie ciężkich zakupów do domu. 

• Praktyczna i pojemna torba na kółkach - niezwykle praktyczna. 
• Jest składana, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca - zawsze można ją mieć przy sobie. 
• Torba jest stabilna i lekka, łatwo się składa i rozkłada, stabilne i mocne kółka wytrzymują 

duże obciążenia. 
• Wykonana z mocnego, wodoodpornego materiału, który jest bardzo łatwy w czyszczeniu. 
• Korzystając z torby na zakupy wielokrotnego użytku chronisz środowisko. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Materiał (kółka): utwardzona pianka 
• Pojemność: 37 L 
• Maksymalne obciążenie: do 20 kg 
• Wymiary (bez stelaża): 55 cm x 33 cm x 19 cm 
• Wysokość stelaża: 89 cm (z kółkami 96 cm) 
• Szerokość: 37 cm 
• Głębokość: 28 cm 
• Średnica kółek: 16 cm 
• Kolor torby: jak na zdjęciu

2. Instrukcja obsługi:

→ Wypakuj wózek oraz wszystkie elementy z opakowania.
→ Upewnij się, że z plastikowych kółek została usunięta blokada!
→ Pewnym chwytem wsuń kółka na metalową oś w dole wózka, po obu jego stronach 
(kółka posiadają otwór w środkowej części).
→ Przeciągnij materiałowy zaczep (środkowa część torby) przez tylną część wózka 
(uchwyt).
→ Następnie przełóż górny zaczep przez rączkę wózka (jak na zdjęciu) i przypnij do rzepu 
na odwrocie torby.
→ Po zmontowaniu wózek jest gotowy do użycia.

3. Podstawowe środki ostrożności!

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Nie rzucaj urządzeniem! 
Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa do 
rękojmi oraz gwarancji!
Nie pozostawiaj wózka na nierównej i nachylonej powierzchni, grozi to jego 
wywróceniem i uszkodzeniem zawartości torby.


