
Lasti- ja kuljetusvaunu
kajakkeihin ym

KÄYTTÄJÄN OHJE

TROLLER



OHJEET
HUOM! Ensin lukea käyttöohjeet ja turvaohjeet. Tarkista ennen käyttöä, että Troller on ehjä ja että 
renkaissa ja tukijalaksissa ei ole vaurioita.Pitkät tukijalakset säädetään, kiertämällä ulospäin tarvit-
taessa automalleihin, joissa on kapeampi takaosa, jotta pyörät voivat liikkua vapaasti.

TROLLERin lyhyet tukijalakset tulee aina 
olla eteenpäin, ajosuuntaan.

 
 
 
 
 

KAJAKIN KULJETUS: 

1. Aseta Troller kajakin sivulle kajakin perän suuntaan, Trollerin lyhyemmät jalakset ylöspäin ja  
eteenpäin.
2. Nosta kajakki Trolleriin menosuuntaan. Pienellä nykäyksellä eteenpäin kajakki laskeutuu  
paikalleen.
3. Varmista kiinnitys kiristyshihnalla tai vastaavalla silmukoiden läpi.

LASTAUS AUTON KATOLLE:

4. Kiinnitä kiristyshihna kattotelineeseen. Vihje: Säädä hihna autosi mukaan (merkitse hihna) valmis-
taaksesi Trollerin kiinnityksen oikeaan asentoon.
5. Aseta Troller, lyhyillä jalaksilla auton katolle.
6. Kiinnitä hihna koukun ympärille.
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AJOSUUNTA



HUOM! Max paino/kuormitus: 80 kg. Tarkista, että tukijalaksien pinnat ovat puhtaat, laita tarvittaessa 
pyyhe tai vastaava Trollerin ja auton väliin.

7. Aseta kajakin perä linjaan halutun kuormitusasennon mukaisesti, keula auton takapyörän viereen. 
8. Nosta kajakin etuosa ylös.
9. Ota tiukka ote perästä ja rullaa kajakki hitaasti kattotelineelle. Huomaa, että kajakki rullataan 
pyörien suunnan mukaisesti. Siirrä se hitaasti ja siirrä tarvittaessa uudestaan.
10.Säädä kajakki kattotelineelle. Kajakit voidaan lastata myös pystyyn, kyljelleen.

PURKAMINEN:  (Aseta Troller auton päälle, kuva 4-6.) 

11. Vedä kajakki taaksepäin. Vihje: Ensimmäinen osa on raskain, pidennyshihna kiinnitettynä  
esimerkiksi peräsimeen/kahvaan, voi olla hyvä apu. 
12. Kun kajakki on Trollerin pyörien kohdalla, ota kunnon ote kajakin perästä, liiku (painottele) ja  
siirrä kajakki hitaasti maata kohden pyörien avulla.
13. Aseta kajakki maahan ja varmista, että se ei luista taaksepäin. kuva 7 HUOM! Älä vedä liikaa,  
varmista, että keula pysyy pyörätelineellä.
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TROLLER – oikotie ”hetkeen”.
Kutsumme sitä ”kajakiksi” kuvauksessa, 

mutta Trollerilla voit tietysti käsitellä monia 
muita välineitä samalla tavalla.

Käsittele Trolleria ymmärryksellä ja varovaisuudella, 
jotta et vaaranna itseäsi, välineitä tai ajoneuvoja.

Onnea, hieman helpompi elää.😊 Hyvää matka.

On paljon enemmänkin missä TROLLER voi auttaa. Lisätietoja:
elokuvia ja vinkkejä löytyy osoitteesta www.troller.site tai skannaa QR-koodi.

Valokuva: Virginia State Parks (CC BY 2.0)


