
 
 

 Bedienungsanleitung 
Servier- / Transportwagen  

 

Instruction manual 
Serving- / transport trolley  

 

Mode d’emploi 
Chariot de service / transport  

 

Manuale di utilizzo 
Carrello portavivande / da trasporto  

 

Instrucciones de uso 
Carro de servicio  / de transporte  

 

Manual de instruções 
Carrinho para servir / transporte  

 

Gebruiksaanwijzing 
Serveer- / transportwagen  

 

Bedieningshandleiding 
Serverings- / transportvogn  

 

Инструкция по эксплуатации 
Сервировочная / транспортная тележка 

 

Kullanma kılavuzu 
Servis ve nakliye arabası  

 

Instrukcja obsługi 
Wózek do serwowania / transportowy  

 

Návod k obsłużę 
Servírovací / transportní vozík  

 

Upute za upotrebu 
Kolica za posluživanje / transport  

 

Használati útmutató 
Tálaló- és szállítókocsi  

 

Οδηγίες χρήσης που 
Kαρότσι σερβιρίσµατος / µεταφοράς 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΟΣ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ονοµασία: • Kαρότσι σερβιρίσµατος / µεταφοράς TS 210, 
µε 2 επιφάνεις και 1 επιφάνεια για λερωµένα πιάτα 

Κωδ. προϊόντος: • A300056 
Υλικό: • Χρωµινικελιούχος χάλυβας 
Κατασκευή: • 4 τρόχοι κατεύθυνσης µε 2 µηχανισµούς ασφάλιση 

∆ιαστάσεις: • πλάτος 920 x βάθος 600 x ύψος 945 mm 

∆ιαστάσεις ραφιών: • πλάτος 830 x βάθος 510 mm 

∆εξαµενή εσωτερικό: • πλάτος 760 x βάθος 440 mm, 100 mm βάθος 

Μέγιστο φορτίο: • 120 kg 
Απόσταση µεταξύ των 
ραφιών: • πάνω 270 mm, κάτω 265 mm 

Βάρος: • 14,1 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τι πριλαµβλανει η παράδοση / Ονοµασίες εξαρτηµάτων 

 

2 x ραφιού         1 x δεξαµενή 

 
2 x πλαίσιο 

 
 
2 x τροχοί κατεύθυνσης χωρίς  
µηχανισµό ασφάλισης 
 
2 x τροχοί κατεύθυνσης µε  
µηχανισµό ασφάλισης  
 

12 x M8 εξαγωνικός κοχλίας  

12 x δίσκος 

12 x παξιµάδι 
 
4 x προστασία από κρόυση 

1 x εξαγωνικό κλειδί 

 1 x κλειδί σύσφιξης 

GR 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
1. Αποσυσκευάστε ξεχωριστά εξαρτήµαγτα και ελέγξτε αν τα εξαρτήµατα 

που συµεπριλαµβάνονται στο σετ παράδοσης  είναι τα όλα. Αφαιρέστε 
όλη τη συσκευασία. 

 
 

2. Αρχίστε Αρχίστε συναρµολόγηση καροτσακιού 
για σερβίρισµα από σρερέωση ραφιού και 
δεξαµενής προς το πλαίσιο.  

Πρώτα βιδώστε χειρωνακτικά το ράφι και 
δεξαµενή µε χρήση συναµµένων βίδων άλλεν, 
ροδελών και ταπών για το πλαίσιο. 

            

 
 

 
 

3. Τοποθετήστε το καροτσάκι ανάποδα και 
βιδώστε τροχούς κατεύθυνσης πάνω στο 
πλαίσιο. Συναρµολόγηστε προστασία από 
κρούση πάνω από τους τροχούς. 
 

 
 

4. Τοποθετήστε το καροτσάκι προσεκτικά στη γη και επιβεβαιωθείτε αν όλοι οι 
τροχοί κατεύθυνσης αγγίζουν τη γη. Σφίξτε δυνατά εξαγωνικούς κοχλίες µε 
χρήση εξαγωνικού κλειδιού. Χρησιµοποιήστε το συνηµµένο κλειδί σύσφιξης 
προκειµένου να σφίγξετε παξιµ΄δια σωστά 
 

5. Ύψπος τροχών ρυθµίζεται κατά ανάγκη µε χρήση προστατευτικών παξιµαδιών. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Βγάλτε το προστατευτικό φύλλο αφού τελειώσετε τη συναρµολόγης! 
 
 
 
 
Bartscher GmbH 
Franz-Kleine-Str. 28 
D-33154 Salzkotten  Τηλ..: +49 (0) 5258 971-0 
Γερµανία  Φακ:  +49 (0) 5258 971-120 

Παξιµάδι 

Εξαγωνικός 
κοχλίας ∆ίσκος 


