
 
SÄKERHETSINSTRUKTION 
TROLLER MULTIVAGN: 
 
 
A.0 Allmänt 
A.1 P-Invent AB ansvarar inte för personskada eller skada på fast eller lös egendom eller skada som 

uppstått itill följd av att Troller använts i strid mot användarinstruktioner som P-Invent eller en 
P-Invent-återförsäljare skriftligt eller muntligt tillhandahållit. 

A.2 Troller multivagn och dess delar får inte ändras. 
A.3 Läs noggrant Säkerhets- och Användarinstruktioner innan du använder produkten. 
A.4 Säkerhetsinstruktionen ska sparas för framtida behov för att andra personer som använder 

Troller ska kunna läsa dem. 
 
B.0 Användning 
B.1 Innan användning, se över så Troller inte har några skador eller defekter. 
B.2 Troller’s maxlast, som anges i användarinstruktionen, får inte överskridas. 
B.3 Förvissa dig om att Troller’s anläggningsfötter samt hjul är rengjorda för att förhindra repor och
 skador på bil och produkten som skall hanteras, t.ex. kajak. 
B.4 Förvissa dig om att anläggningsytorna på bilen är rena för att förhindra skador på lack och 

bilrutor mm. För att skydda ytorna läggs med fördel ett mellanlägg i form av handduk eller 
liknande på bilen som Troller vilar på. 

B.5 Justera fötterna genom att skruva foten så Troller’s fyra fötter stöder på underlaget och står 
stadigt och i horisontalt läge. 

B.6 Säkra alltid Troller med en rem eller liknande mellan takräcket och haken på Troller innan 
användning. 

B.7 För att förhindra skador på hanterat material t.ex. kajak vid lyft och nedläggning kan skydd med 
fördel läggas på marken. Förvissa dig om att kajaken inte kan glida på underlaget 

B.8 Vid på och avlastning är det viktigt att förflytta materialet t.ex. kajaken i hjulens 
rotationsriktning för att säkerställa att den ej riskerar rulla av Troller. 

B.9 Tillse att materialet, t.ex. kajaken som lastas förflyttas utan vridning och sidobelastning hela 
vägen upp och ner för att eliminera risken att Troller kan välta då den är placerad på bilen, 
kompensera även alltid ev. lutning med de justerbara fötterna till horisontalt läge. 

B.10 Vid transport av material på marken, säkra t.ex. kajaken vid behov med t.ex. en spännrem 
genom Troller’s öglor. 

B.11 Arbeta sakta och metodiskt, öva så DU känner dig trygg, vi önskar dig en god användning. 
 
 

Mer information samt instruktioner, www.troller.site 

 


