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Inklapbare steekwagen UpCart
nr. 220-461

Gebruiksaanwijzing:

1.  Het laadplatform naar beneden drukken (dan worden de wielen automatisch uit 
elkaar gevouwen).

2.  Druk op de hendel en de grendelstang, stel de handvathoogte in op een van drie 
mogelijke standen.

3.  Ontgrendelen: Om weer op te vouwen druk op de steunpoot (wielen en laadplat-
form worden samengevouwen).

4.  Het laadplatform voorzichtig richting chassis omhoog klappen (daarbij worden 
de wielen automatisch samengevouwen).
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Traplopen: stevig de handgreep beetpakken, de trapklimmer kantelen om de lading 
in evenwicht te brengen en naar boven trekken.

De trap af lopen: de trap af: stevig de handgreep beetpakken en de trapklimmer 
naar onderen/ naar beneden duwen.

OPMERKING: langzaam en voorzichtig de trap aflopen.
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Opengevouwen afmetingen
H 1115 mm x B 584 mm x D 495 mm

Afmetingen dichtgeklapt
H 546 mm x B 617 mm x D112 mm

ATTENTIE: Overbelast de trapklimmer niet gezien uw eigen veiligheid. De maxi-
male draagkracht is 45,5 kg.

Altijd klaar om in te zetten
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Belaad de 
trapklimmer 
niet als hij 
schuin staat.

Zorg ervoor 
dat niemand 
onder u op de 
trap staat.

Houd u nooit 
vast of trek u 
nooit op aan 
de versteltang.

Laat u de trap-
klimmer nooit 
los op de trap.

Bevestig 
lading altijd op 
het frame.




